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Úvod a obsah
Tento dokument s klíčovými fakty obsahuje nejdůležitější údaje, kterými chce Mary´s Meals informovat o své práci po
celém světě. Najdete zde nejen “primární” a “druhotné” informace, ale také zjištění z našeho nedávného průzkumu
dopadů a další relevantní statistické údaje z externích zdrojů.
Sekce “O Mary´s Meals” shrnuje většinu hlavních informací jiným způsobem - formou příběhu. Tento dokument byl
připraven komunikačním týmem MMI. V případě jakýchkoliv otázek nebo připomínek kontaktujte prosím editorku Nicolle
Batchelor na nicolle.batchelor@marysmeals.org.
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1.

Nejdůležitější údaje

•

Mary´s Meals je jednoduchá myšlenka, která funguje – poskytnutí jednoho jídla denně v místě vzdělávání
přiláká chronicky hladovějící děti do školních tříd, kde jsou schopny získat vzdělání, které se jim stane cestou z
chudoby.

•

Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že všichni lidé, kteří mají více,
než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

•

Naším cílem je umožnit lidem, aby nabídli své peníze, věci, dovednosti, čas a modlitby a prostřednictvím toho
všeho poskytli tu nejefektivnější pomoc lidem strádajícím v extrémní chudobě v těch nejchudších oblastech
světa.

•

Pouhých 421 Kč = £13.90 / €15.60 / $19.50* pokrývá náklady na stravování jednoho dítěte po celý školní rok.

•

Cena jednoho jídla je 7 pencí / 7 centů (Euro) / 10 centů (US Dollar)

•

Mary´s Meals denně ve školách sytí 1,257,278 dětí v 15 zemích napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou a
Karibikem.

•

Mary´s Meals do dnešního dne poskytli více jak miliardu pokrmů zbídačeným dětem v chudých oblastech světa.
Miliardté jídlo bylo naservírováno v indické Noidě v roce 2017.

•

V místech, kde funguje program Mary´s Meals, se zvyšuje počet dětí zapsaných do škol a zlepšuje se jejich
docházka a školní výsledky.

•

Jsme zavázáni držet naše provozní náklady co nejnižší, aby tak minimálně 93% z darů mohlo být použito na
naše charitativní aktivity.

•

Jsme rozhodnuti dodržet náš příslib jednoho výživného jídla denně dětem, které jsou účastníky našeho
vyživovacího programu. Kdykoliv finance dovolí, snažíme se nasytit každé další hladovějící dítě.

•

Mary’s Meals je širokým celosvětovým hnutím – neoddělitelnou součástí naší práce je zapojit co nejvíce lidí s
vědomím, že každý z nás je jedinečnou součástí naší mise.

•

Organizace Mary’s Meals by nemohla fungovat bez nadšených, motivovaných dobrovolníků.

•

V zemích, kde Mary´s Meals působí, je tento program uskutečňován prostřednictvím místních komunit.

•

Kdykoliv je to možné, jídla Mary´s Meals jsou připravována z lokálně vypěstovaných surovin za účelem
podpoření místní ekonomiky.

2.

Doplňující informace

•

Hnutí Mary’s Meals vyrostlo na základech původní charitativní organizace Scottish International Relief, jež byla
založena Magnusem MacFarlane-Barrow a jeho bratrem Fergusem, kteří během bosenského konfliktu v roce
1992 doručovali humanitární pomoc z jejich rodného Argyllu do Medžugorje.

•

Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy 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, Edward odpověděl jednoduše: „Chci mít dostatek jídla a jednoho dne chci začít chodit do
školy.“

•

Práce Mary’s Meals je plodem Medžugorje, malého městečka v Bosně a Hercegovině, kde se od roku 1981
zjevuje Panna Maria (pozn.: zjevení nejsou zatím oficiálně uznána církevními autoritami, protože ještě
neskončila), a místa s názvem Craig Lodge.

•

Rodinný dům modlitby Craig Lodge je katolickým centrem duchovní obnovy, které založila rodina MacFarlaneBarrow. Inspirovala je k tomu jejich rodinná pouť do Medžugorje v roce 1983.

•

Hnutí Mary’s Meals je pojmenováno po Marii, matce Ježíšově, která své vlastní dítě vychovala v chudobě.

•

Hnutí Mary’s Meals je založeno na respektu a spojuje lidi všech vyznán i bez vyznání.

•

Mezinárodním sídlem hnutí Mary’s Meals je plechová kůlna v odlehlé části skotských Highlands.

•

Pro mnoho dětí je pokrm od Mary´s Meals jediným jídlem dne.

•

Náš největší vyživovací program je v Malawi. Sytíme zde 30% z celkové populace dětí ve věku povinné školní
docházky.

•

Hnutí Mary’s Meals je nezávislé na vládních organizacích v zemích, kde působí, ale má trvalý zájem na jejich
spolupráci.

•

Ve školách s programem Mary´s Meals ubývá hladu, zvyšuje se počet dětí zapsaných do školy, zlepšuje se
školní docházka, snižuje se četnost absencí a neukončení školní docházky, zlepšuje se schopnost soustředění
a udržení informace, rodiče prožívají méně obav a děti jsou šťastnější.

•

Kampaň „Sponzoruj školu“ dává možnost jedincům, rodinám, firmám, náboženským skupinám, klubům a
školám pokrýt náklady na stravování celé školy v Malawi nebo Libérii během jednoho školního roku.

•

Současně s naším hlavním stravovacím programem organizujeme také projekt „Školní batůžky“, který umožňuje
dárcům poskytnout základní školní potřeby dětem, které jsou součástí programu Mary´s Meals.

•

Do dnešního dne jsme zprostředkovali potřebným dětem 500 000 batůžků se školními potřebami.

3.

O Mary´s Meals

Mary’s Meals je celosvětovým hnutím, které zakládá školní stravovací programy v jedněch z nejchudších zemích světa,
ve kterých chudoba a hlad zabraňuje dětem v přístupu ke vzdělání.
Naše hlavní myšlenka je jednoduchá a funguje. Zajišťujeme dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem
přilákat chronicky chudé dětí do školních tříd, aby dostávaly vzdělání, které se v budoucnu může stát jejich žebříkem z
chudoby.
Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy 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, Edward
odpověděl jednoduše: „Chci mít dostatek jídla a jednoho dne chci začít chodit do školy.“
Tento moment byl stěžejní inspirací k založení hnutí Mary´s Meals, které ze začátku působilo pouze v Malawi a sytilo
200 dětí. Dnes, po 16 letech, sytíme 1,257,278 hladovějících dětí během každého školního dne napříč čtyřmi kontinenty,
v zemích včetně Malawi, Libérie, Keni, Etiopie, Zambie, Haiti, Jižního Súdánu, Sýrie, Thajska a Indie.
Průměrné celosvětové náklady na stravování pro jedno dítě po celý školný rok jsou pouhých 421 Kč - £13.90 / €15.60 /
$19.50*. Ve školách, na kterých fungují Mary’s Meals, je vidět nárůst v zápisu, docházce i zlepšování školních výsledků.
Kdykoliv je to možné, Mary´s Meals používají lokálně pěstované suroviny, a tak podporují místní ekonomiku a malé
zemědělce.
Neúnavně se snažíme o zachovávání co nejnižších provozních nákladů, abychom zajistili, že minimálně 93% z darů je
použito přímo na naše charitativní aktivity. Toto je možné pouze díky naší armádě zapálených dobrovolníků – pouze v
Malawi je jich více jak 80 000 – kteří vykonávají drobné skutky lásky jménem Mary´s Meals.
Hnutí Mary´s Meals bylo založeno v roce 2002, ale Magnus byl do charitativních projektů zapojen už od dob bosenského
konfliktu na začátku 90. let, kdy se spolu se svou rodinou rozhodl zorganizovat pomoc obětem války. S pomocí štědrých
obyvatelů skotské vesnice Dalmally byla rodina schopna zaplnit celou zahradní kůlnu darovanými potravinami,
přikrývkami a dalšími nezbytnostmi, které pak Magnus v rámci humanitární cesty odvezl do Bosny a Hercegoviny. Stejná
kůlna dodnes slouží jako hlavní sídlo hnutí Mary´s Meals, které vede Magnus v pozici výkonného ředitele.
Jméno Mary´s Meals je projevem úcty k Marii, matce Ježíše, která své vlastní dítě vychovala v chudobě. Zahrnujeme,
respektujeme a oslovujeme lidi všech vyznání i bez vyznání.
Spoléháme na pomoc z celého světa. Mary´s Meals má registrované pobočky v Austrálii, Rakousku, Belgii, Kanadě,
České republice, Chorvatsku, Německu, Itálii, Irsku, Holandsku, Španělsku, Švýcarsku, Anglii a Americe. Benefiční
skupiny jsou v Dánsku, Francii, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a ve Spojených arabských emirátech.
61 miliónů dětí nechodí do školy kvůli hladu. Místo aby seděly ve školních lavicích, pracují na polích, žebrají na nárožích,
nebo prohrabávají odpadky, aby byly schopny přežít. Další milióny dětí chodí do školy tak hladové, že nejsou schopny
se soustředit a učit.
Vizí Mary´s Meals je, že každé dítě dostane jedno plnohodnotné jídlo denně v místě svého vzdělávání.
Spolu s těmi, kteří sdílí naše ideály, věříme, že ve světě, kde je dostatek jídla pro všechny, je možno tuto vizi naplnit.
Jsme poctěni a povzbuzeni podporou lidí z celého světa, kteří odmítají přijmout představu, že v našem světě dostatku
by mělo kterékoliv dítě prožít den bez jídla.
Díky dobrým skutkům našich podporovatelů sedí tisíce dětí ve školních lavicích s plnými bříšky a jsou schopni se učit
číst a psát. Ty stejné děti, které by si jinak musely své další jídlo zajistit hrubou prací nebo žebráním.
Jsme pevně přesvědčeni, že tyto děti mají potenciál vyrůst ve vzdělané muže a ženy, kteří pomůžou vyvést své komunity
z chudoby a ukončí jejich závislost na mezinárodní pomoci. Jsou naší “generací naděje”.

4.

Klíčová fakta z externích zdrojů

•

61 milionů dětí na světě ve věku povinné školní docházky nechodí do školy.
[Zdroj: UNESCO, 2016 – http://bit.ly/2cor8rG.]

•

66 milionů dětí z rozvojových zemích ve věku povinné školní docházky chodí do školy hladové.
[Zdroj: WFP, 2012 – http://bit.ly/1Mc1AGo.]

•

Podvýživa je příčinou minimálně 3,1 milionů dětských úmrtí každý rok. To znamená, že dnes zemřelo 8 000
dětí z důvodu spojeného s hladověním.
[Zdroj: The Lancet, 2013 – http://bit.ly/2djdAxh.]

•

Hlad zabíjí ročně více lidí než AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady.
[Zdroj: FAO, 2015 – http://bit.ly/1pzFXUH.]

•

Na světě je 300 milionů chronicky hladovějících dětí.
[Zdroj: UNICEF, 2009 – http://uni.cf/1jsU0tB.]

•

Téměř 50 procent lidí žijících v extrémní chudobě je mladších 18let.
[Zdroj: UNICEF, 2015 – http://uni.cf/1GDN9Zj.]

5.

Zjištění, ke kterým vedlo posuzování dopadů

[Zdroj: Mary’s Meals Malawi Impact Assessment Year One, 2016 – http://bit.ly/29k7Y3m.]

Zjištění 1: Snížení hladu u dětí ve školách
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•
•
•
•
•
•
•

Procento dětí, které uvedly, že nikdy ve škole nepociťují hlad, vzrostlo z 13.2% na 87.4%.
Procento učitelů, kteří uvedli, že děti v jejich třídě si nikdy nestěžují na hlad, vzrostlo z 7.1% na 86.5%.
Procento dobrovolníků uvádějících, že děti někdy během vyučování pociťují hlad, se snížilo z 94.4% na 21%.
Procento dětí uvádějících, že během školního dne nic nesnědly, spadlo ze 44.6% na nulu.
100% učitelů uvádí, že jsou děti v jejich třídách méně hladové.
Procento učitelů uvádějících, že děti během jejich hodin nikdy neusnou z důvodu hladu, se snížilo z 20.4% na
94.7%.
Procento dobrovolníků uvádějících, že jejich děti jsou někdy celý den bez jídla, se snížilo z 63.9% na 16.1%.

Zjištění 2: Zpřístupnění základního vzdělání dětem žijícím v chudobě
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•
•
•
•

Zápis do škol se zvýšil o 36%.
Větší rovnost co se týče pohlaví zapsaných dětí – změna z 53% chlapec / 47% dívka na 50% chlapec / 50%
dívka.
97% učitelů uvedlo, že ubylo dětí, které vůbec nechodí do školy.
90% dobrovolníků uvedlo, že ubylo dětí, které vůbec nechodí do školy.

Tři a více let po zavedení Mary’s Meals:
•

93.9% učitelů uvedlo, že ubylo dětí, které vůbec nechodí do školy a 93.4% těchto učitelů přičítají tuto změnu
Mary´s Meals.

Zjištění 3: Zlepšení zapojení se do základního vzdělávání dětmi žijícími v chudobě
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celková školní docházka vzrostla o 16% (z 71% na 87%).
Učitelé uvádějí, že docházka v jejich třídě vzrostla z 75.2% na 97.7%.
95.1% procent dětí uvedlo, že chodí do školy častěji díky Mary´s Meals.
96.2% procent učitelů uvedlo, že děti chodí do školy častěji díky Mary´s Meals
Počet učitelů uvádějících, že absence dětí v jejich třídě je způsobena hladem, klesl o 23.4% (z 23.7% na 0.3%).
Paradoxně, ve školách, kde není program Mary´s Meals, učitelé uvádějí, že absence kvůli hladu vzrostla o
14.5% (z 11% na 25.5%).
Četnost dětí odcházejících z vyučování předčasně kvůli hladu se snížila o 30.2% (z 32.5% na 2.3%).
Počet učitelů uvádějících hlad jako důvod pro předčasný odchod dětí z vyučování klesl o 33.5% (z 35.5% na
2%).
95.2% učitelů uvedlo, že méně děti odchází předčasně z vyučování.
97.7% učitelů uvedlo, že děti se při vyučování více soustředí.
94.7% učitelů uvedlo, že děti častěji odpovídají na otázky.
98.9% dětí uvedlo, že se jim ve škole snadněji učí.
100% učitelů uvedlo, že děti v jejich třídě se snadněji učí.
93.1% dětí uvedlo, že se jejich známky zlepšily.
97.7% učitelů uvedlo, že se známky jejich žáků zlepšily.

Tři a více let po zavedení Mary’s Meals:
•

98.7% učitelů uvedlo, že se docházka zlepšila díky Mary´s Meals.

Zjištění 4: Zlepšení postupu v rámci povinné školní docházky u dětí žijících v chudobě
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•
•
•

Počet dětí, které zanechaly školy během školního roku, se snížil o 51.3%.
Počet učitelů uvádějících hlad jako důvod přerušení školní docházky se snížil o 10.6% (z 11.5% na 0.9%).
94% učitelů uvedlo, že méně dětí zanechává školní docházky

Tři a více let po zavedení Mary’s Meals:
•
•

89.9% učitelů uvedlo, že méně dětí musí opakovat ročník.
96.8% učitelů uvedlo, že více dětí plně ukončuje základní školní docházku.

Zjištění 5: Zlepšení psychického a zdravotního stavu dětí žijících v chudobě.
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procento dětí uvádějících, že jim nikdy není nevolno z hladu, se zvýšilo z 57% na 87.8%.
Procento učitelů uvádějících, že dětem nikdy není nevolno, se zvýšilo z 10.9% na 88%.
Procento učitelů uvádějících, že děti hrají více her a účastní se častěji sportovních aktivit po vyučování, vzrostlo
o 28.2% (z 71% na 99.2%).
Procento dětí uvádějících, že se ve škole cítí šťastny, se zvýšilo o 20.8% (z 60.1% na 80.9%).
Procento učitelů uvádějících, že děti jsou ve vyučování šťastny, se zvýšilo z 89.8% na 97.7%.
78.2% učitelů se domnívá, že děti jsou šťastnější od té doby, co byla zavedena Mary´s Meals
Procento dobrovolníků uvádějících, že děti jsou ve škole šťastnější, se zvýšilo o 41.6% (z 48.6% na 90.2%).
97.4% dětí uvedlo, že kaše od Mary´s Meals zapříčinila pozitivní změnu v jejich životě.
99.2% učitelů uvedlo, že kaše od Mary´s Meals zapříčinila pozitivní změnu v jejich třídě.

•
•
•
•
•
•
•

Procento dětí obávajících se z hladovění ve škole se snížilo o 54.4% (z 61% na 6.6%).
Procento dětí uvádějících obavy z toho, kdy budou zase jíst, kleslo o 44.6% (z 50% na 5.4%).
Procento učitelů uvádějících, že děti v jejich třídě se neobávají hladovění ve škole, se zvýšilo z 3.2% na 97%.
Procento dobrovolníků uvádějících, že mají obavy o hladovění dětí ve škole, kleslo o 94% (z 97.2% na3.2%).
Procento dobrovolníků uvádějících, že jejich děti měly obavy z hladovění, kleslo o 83.6% (z 90.1% na 6.5%).
Procento dobrovolníků uvádějících, že jejich děti zameškaly vyučování, protože pomáhaly vydělat na jídlo, se
snížilo z 29.2% na 3.2%.
98.7% učitelů uvedlo, že děti vidí budoucnost nadějně.

Zjištění 6: Zvýšení podpory vzdělávání ve znevýhodněných komunitách
Rok po zavedení Mary’s Meals:
•

94% učitelů uvedlo, že se více rodičů zapojuje do školních aktivit.

Tři a více let po zavedení Mary’s Meals:
•

89.9% učitelů pozoruje výrazné zapojení rodičů či opatrovníků dětí do dění ve škole.

Nejčerstvější informace jsou vždy k dispozici na www.marysmeals.org.
*Cena na dítě v chorvatské kuně je 120 HRK. Podporovatelé Mary´s Meals v Kanadě v současnosti podporují stravovací
projekty v Malawi a za 16 CAD jsou schopni poskytnout stravu jednomu dítěti po celý školní rok.

