
Informace o sponzorované škole 

Základní škola: Madugu Primary School, Chikwawa, Malawi 
 Sponzor: Nick´s farthing, Mary’s Meals Česká republika 
 



Tvoříte něco úžasného! Poskytováním 

jednoho jídla denně každému dítěti ve vámi 

vybrané škole dáváte šanci mladým lidem 

v jedné z nejchudších komunit v Malawi získat 

vzdělání, které jim umožňuje změnit život. 

 

Bez vaší podpory by tyto děti musely pracovat 

na polích, prodávat na rozích ulic, nebo 

dokonce probírat odpadky, aby vůbec přežily. 

 

Díky vaší štědrosti se 1 667 067 dětí v 19 

zemích raduje z jídla, které dostávají od 

Mary's Meals každý den ve škole. 

 

Děkujeme, že jste se ve své štědrosti rozhodli 

sponzorovat celou školu, a jsme velmi rádi, že 

vás můžeme informovat o změnách, které 

vaše podpora přináší. 

  

Děkujeme vám, že měníte životy druhých! 



• Spolupracujeme s místními komunitami, 

abychom mohli poskytnout stravu dětem v 

místech, kde chudoba a hlad brání mladým 

lidem získat vzdělání. 

 

• Hnutí Mary's Meals se zrodilo v roce 2002, 

když náš zakladatel Magnus MacFarlane-

Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem 

a potkal tam matku umírající na AIDS. Když se 

jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké 

jsou jeho životní sny, odpověděl jednoduše: 

„Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád 

chodil do školy.“ 

 

• Našim posláním je, abychom zajistili dětem v 

místě jejich vzdělávání jedno hodnotné jídlo 

denně a aby ti, kteří mají více, než potřebují, 

se rozdělili s těmi, kterým se nedostává ani 

těch nejzákladnějších potřeb. 
 

O Mary's Meals 



• K nasycení jednoho dítěte stačí jen 459 

Kč na celý školní rok! 

 

• Každý školní den dáváme jídlo 1 667 067 

dětem v 19 zemích! 

 

• Je to jednoduchá myšlenka, která funguje! 

Výzkumy ukazují, že děti, které dostávají 

jídlo od Mary's Meals, mají více energie, 

cítí se zdravější a šťastnější, je pro ně 

snazší se ve škole soustředit a lépe tak 

prospívají. 

 

• Zavázali jsme se udržovat nízké provozní 

náklady, a proto nejméně 93% všech darů 

jde přímo na naše charitativní aktivity. 

 

• Bez nadšených dobrovolníků by naše 

práce nebyla možná. 

O Mary's Meals 



• Činnost Mary's Meals řídí a zajišťují 

místní komunity. My poskytujeme jídlo, 

školení a vybavení, aby dobrovolníci mohli 

vařit a podávat jídlo dětem ve škole. 

 

• V Malawi máme více než 80 000 

dobrovolníků. 

 

• Tam, kde je to možné, nakupujeme jídlo 

od místních farmářů a výrobců, abychom 

podpořili místní ekonomiku a širší 

komunitu. 

 

• Příslib každodenního jídla v místě 

vzdělávání povzbuzuje hladové děti, aby 

chodily do školy, kde mohou získat 

základní vzdělání, které jim pomůže se 

v budoucnu pomoci vymanit z chudoby. 
 

 

 

O Mary's Meals 



Malawi je jednou z nejchudších zemí světa. 

Mnoho rodin se živí zemědělstvím a potýká se 

s obtížemi, aby vypěstovalo dostatek jídla. 

 

Je také domovem našeho největšího školního 

stravovacího programu. V Malawi dostává dnes 

jídlo od Mary's Meals alespoň jedno ze tří dětí 

ve školním věku! 

 

Jedenáctiletý Francisco, stejně jako mnoho dětí 

v této komunitě, je vděčný za kaši, kterou každý 

den dostává. Doma nemají dostatek peněz na 

to, aby si každé ráno mohli koupit jídlo. 

 

"Jsem rád, že mohu každý den ve škole jíst kaši 

phala od Mary's Meals, kaše mně nasytí a je 

výživná,“ řekl. Řekl nám, že největší motivací k 

tomu, aby chodil do školy každý den, je právě 

kaše a také že si uvědomuje, jak je škola pro něj 

důležitá. 
 

Mary’s Meals v Malawi 



Detaily sponzorování 

Země Počet zapsaných dětí 

1050 žáků  570 chlapců 480 dívek 

Jídlo 

kukuřičná kaše 
obohacená o vitamíny Malawi 

Název školy: Základní škola Madugu, Chikwawa, Malawi 

 

Sponzoruje: Mary’s Meals Česká republika, z.s. 

 

K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2019 bylo potřeba 442 050 Kč.   

 

Pro rok 2020 bude třeba zajistit pro tuto školu částku 481 950 Kč (z důvodu navýšení 

jednotkové ceny na 459 Kč na jídlo pro žáka na celá školní rok).  
 



Poloha sponzorované školy 

Madugu Primary School 
 



 
V základní škole Madugu je nyní zapsáno 

1050 žáků, z toho 570 chlapců a 480 dívek. 

Základní škola má 1. – 8. třídu.  

 

 

Ve škole jsou 4 stálé třídy. Žáky vyučuje 

celkem 19 učitelů. Zdrojem vody pro školu je 

vyvrtaná studna na školním pozemku v 

blízkosti kuchyně. V areálu školy je 8 

záchodů, oddělených pro chlapce a dívky. 

 

 

 

Kromě zeleninové zahrady a malého lesíku 

mají děti k dispozici také fotbalové hřiště a 

hřiště na nohejbal.  

Informace o  škole 



"Jím kaši phala, protože se dobře jí. V posledním pololetí jsem skončila na druhém místě. Až vyrostu, chtěla bych být 
doktorkou, abych mohla sloužit potřebným. Moje oblíbené předměty jsou angličtina, studium Bible a matematika. “ 

- Priscilla Baison, 9 let 

__________________________ 
  

"Jím kaši phala, protože chrání moje tělo před nemocemi. Také jím kaši Phala, abych získal energii. V posledním 
pololetí jsem skončil na čtvrtém místě. Mezi mé oblíbené předměty patří: přírodověda, praktické dovednosti a 

matematika“ 
- Felix Chideya, věk 13 let        

__________________________ 
 

"Z lásky k této komunitě jsem dobrovolníkem už více než rok a jako rodič bych rád projevil vděčnost Mary´s Meals za 
podporu a vzdělávání našich dětí." 
- Laisa Husen, dobrovolný kuchař 
__________________________ 

 
"Phala zajišťuje výbornou školní docházku žáků ve škole a snižuje množství zameškaných hodin. Jen díky Mary´s 

Meals můžou děti v této oblasti navštěvovat školu." 
 

- Francis Thomas, učitel 
__________________________ 

Poznámka: V zemích východní Afriky se tvoří hodnocení tak, že žáci jsou seřazeni podle dosažených výsledků. 
Například pořadí 2 znamená, že žák je druhý nejlepší ve skupině/třídě/srovnávacím testu, záleží na kontextu. 

 
 

  

Citáty ze školy 



Nápis ve škole 



Fotografie ze školy 

Laisa Husen, volunteer cook 
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Fotografie ze školy 



Priscilla Baison 

Fotografie ze školy 



Felix Chideya 

Fotografie ze školy 



Francis Thomas, teacher 

Fotografie ze školy 



Fotografie ze školy 



Fotografie ze školy 



Photos from your school 



Sovinala Kamiza, headteacher 

Fotografie ze školy 



Děkujeme vám! 



Chcete-li se dozvědět více o Mary's Meals 

nebo kontaktovat náš tým,  

navštivte: 

www.marysmeals.cz 


