Naša vízia

Snažíme sa o to, aby každé dieťa dostalo jedno jedlo denne v mieste
svojho vzdelávania, a aby sa tí, ktorí majú viac ako potrebujú, delili s tými, ktorým sa nedostáva ani tých najzákladnejších potrieb.

Mary’s Meals Slovensko je súčasťou medzinárodného
charitatívneho hnutia Mary‘s Meals, ktoré účinne
bojuje proti hladu vo svete zavádzaním svojpomocného
školského stravovania v najchudobnejších komunitách na svete.

Čo robíme

Mary’s Meals podporuje deti v najchudobnejších častiach sveta, trpiace
nedostatkom pravidelnej a kvalitnej výživy a s tým súvisiacim nedostatočným prístupom k vzdelaniu. Poskytujeme deťom jedno jednoduché,
ale výživné jedlo denne priamo v mieste ich vzdelávania, aby deti mali
možnosť spoločne s jedlom získať i vzdelanie, ktoré im pomáha otvárať
cestu von z chudoby.

Naše poslanie

Naším poslaním je umožniť ľuďom, aby ponúkli kúsok zo seba, každý
podľa svojich možností – svoje zručnosti, čas, financie, veci, priazeň
alebo modlitby, a týmto všetkým poskytli najefektívnejšiu pomoc tým,
ktorí trpia následkami extrémnej chudoby v najchudobnejších oblastiach sveta.

NAŠE
HODNOTY
Medzinárodné hnutie Mary’s Meals je založené na
rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i ateistov.
Našimi základnými hodnotami sú:

Dôvera v prirodzenú
a vrodenú dobrotu ľudí,
najmä ich ochotu pomôcť tým, ktorí trpia hladom a extrémnou
chudobou. Veríme v dobrú vôľu ľudí poskytnúť svoju podporu,
sympatie a modlitby, a dobrovoľne ponúknuť pomoc vo forme
financií, vecí, svojich zručností a času v dobrovoľnej službe, aby
tak pomohli núdznym.

Rešpekt v ľudskú dôstojnosť
a ľudské práva každého človeka
a dieťaťa,

vrátane jeho práva na súkromie a na rodinný život. Sme presvedčení
o nutnosti pomáhať tým, čo to skutočne potrebujú, bez ohľadu na
ich presvedčenie, vierovyznanie alebo minulosť.

Nutnosť dobrého a efektívneho
spravovania nám zverených
prostriedkov,
vrátane transparentnosti, snahy o minimálne prevádzkové náklady
a maximálne využitie prostriedkov priamo pre tých, ktorým sú určené. Veríme v silu dobrovoľníctva a spoliehame sa na nezištnú pomoc
dobrovoľníkov.
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Sídlo: Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal
IČO: 52226433
DIČ: 2121167026
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR,
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Bankové spojenie
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Orgány združenia
Podľa stanov obč ianskeho združenia Mary’s Meals Slovensko je najvyšším výkonným orgánom a zároveň štatutárnym orgánom združenia
Rada, členovia ktorej sú volení Valným zhromaždením združenia.
Členmi Rady a zároveň štatutárnymi orgánmi združenia ku dňu
31. 12. 2019 sú:

PRÁVNIK

„Akú máme spravodlivosť na svete, keď väčšina ľudstva stráda
a toľkí hladujú, zatiaľ čo my si robíme starosti so schudnutím?
Musíme sa odvážiť, aby sme to zmenili. Iný svet je možný“,
hovorieval mi môj priateľ Augustín Vrecko (dlhoročný misionár na Haiti), keď
som mu pomáhal počas môjho pôsobenia v Bruseli. Neskôr som na vlastnej koži
s manželkou zažil silu dobrovoľníctva medzi sestrami Matky Terezy v indickej Kalkate,
ktoré sa tam starali o „najchudobnejších z chudobných“. Keď som sa potom
dozvedel o Mary’s Meals a o tom, ako funguje a pomáha, jednoducho som
nenašiel výhovorku na to, aby som sa do tohto projektu nezapojil. Možností na
konanie dobra okolo nás je veľa. Ja sa teším z toho, že u nás dnes máme vďaka
vzniku Mary’s Meals Slovensko o jednu krásnu možnosť viac.

Tomáš Kapičák
Stanislav Novosad
Viktor Porubský
Elena Tuková
STAROSTKA

Som rada, že sa nám podarilo na Slovensku vybudovať organizáciu, ktorej hybnou silou je nadšenie pomáhať tým
najzraniteľnejším – deťom žijúcom v extrémnej chudobe. Som
nadšená o to viac, lebo viem, že poskytnutá pomoc je efektívna
a skutočne pomáha. Ďakujem všetkým na Slovensku, ktorých malé
skutky lásky menia týmto deťom svet.

ZAKLADATEĽ A MAJITEĽ IT FIRMY

Je to obrovská radosť pracovať s dobrovoľníkmi, ktorí majú
jeden cieľ - nakŕmiť hladné deti a dať im lepšie vzdelanie. Tento
tím ľudí mi pripomína, že na svete sú dobrí ľudia, a že láska existuje. Ďakujem všetkým, s ktorými môžem prežívať toto naplnenie z práce na
diele Mary‘s Meals. Verím, že spolu dokážeme plniť našu víziu, aby každé
dieťa malo aspoň jedno jedlo denne a mohlo chodiť do školy.

ŽIVNOSTNÍK

Prečo som sa narodil tu, kde nie je hlad, nepokoje, vojna,
môžeme sa bezplatne vzdelávať alebo lieč iť? Kde máme
v porovnaní s veľkou časťou sveta pokoj, hojnosť a ani si to častokrát pri tom, čo máme, neuvedomujeme a nevieme vážiť. Čím sme si to
zaslúžili? Prečo niekde ľudia hladujú a nemajú ani tie najzákladnejšie potreby, bez ktorých si my svet nevieme ani len predstaviť? Naozaj neviem, ale
skúsim aspoň niečím malým prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. Je veľmi
veľa možností a dá sa to!

VZNIK
MARY‘S MEALS
Charitatívnu organizáciu Mary’s Meals založil v
roku 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý
muž zo Škótska. Keď navštívil hladomorom sužované Malawi vo východnej Afrike, stretol
tam matku šiestich detí, umierajúcu na AIDS.
Keď sa jej najstaršieho 14-ročného syna Edwarda spýtal na jeho životné ambície, Edward mu odpovedal jednoducho:
„Chcel by som mať dostatok jedla a jedného
dňa chodiť do školy.“
Tieto slová dieťaťa sa stali inšpiráciou pre založenie Mary’s Meals, ktoré začalo ako spontánna pomoc pre 200 detí v Malawi. Z „garážovej charity“ sa s pomocou profesionálov
i úžasného nasadenia desiatich tisícov dobrovoľníkov stala svetovo rešpektovaná charitatívna organizácia, ktorá mení osudy státisícov
detí.

Zakladateľ Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow sa od svojich 24 rokov venoval charitatívnej a humanitárnej práci.
Počas vojny na Balkáne v 90-tych rokoch
opustil prácu na rybej farme a predal svoj
dom, aby mohol so zakúpeným ojazdeným
kamiónom voziť zo Škótska humanitárnu pomoc do utečeneckých táborov v Bosne, ktorú
poznal zo svojich predchádzajúcich návštev
Medžugoria. Neskôr začal pomáhať deťom
v Afrike a založil dielo Mary’s Meals, ktoré
dnes denne sýti státisíce detí žijúcich v extrémnej chudobe. Dodnes stojí na čele organizácie, ktorá si oficiálne sídlo ponechala v jeho
záhradnej kôlni, v škótskej dedinke Dalmally,
odkiaľ začínal svoju pomoc s rodinou a známymi organizovať.
Ako hovorí Magnus: „Nikdy som si nepredstavoval, že by naša pomoc vyrástla do takýchto rozmerov. Myslím, že táto veľmi jednoduchá vec, ktorú robíme – poskytovanie
jedného dobrého jedla denne v mieste vzdelávania pre najchudobnejšie deti sveta –
jednoducho funguje. Napĺňa deťom ich bezprostrednú potrebu jedla a dostáva ich do
školy, kde môžu získať vzdelanie. Túto našu
veľmi jednoduchú misiu začínajú podporovať
ľudia z celého sveta.“

Mary’s Meals poskytuje dnes jedno jedlo denne viac ako 1,6 miliónom deťom v 18 najchudobnejších krajinách sveta, a to v mieste
ich vzdelávania. Dostávame tak do školy deti, z ktorých by mnohé
pre chudobu museli inak pracovať alebo žobrať.

Myšlienka pomoci je jednoduchá a funguje:
aby sme deťom ohrozeným extrémnou chudobou zabezpečili potrebnú výživu a zároveň ich dostali do školy, poskytujeme im jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania
jedlo pripravujú a podávajú dobrovoľníci z miestnych komunít
(väčšinou rodičia detí), vo svete je vyše 80.000 takýchto dobrovoľníkov
nejde teda o tradičnú pomoc zvonka, kde sú miestni ľudia prijímateľmi pomoci, ale projekt je plne v rukách miestnych ľudí, ktorí sú
jeho kľúčovou súčasťou a považujú ho za svoj
organizácia im dodáva potraviny, palivo a náčinie na varenie –
všade, kde to je možné, sa dodávajú lokálne vypestované potraviny, čím sa podporuje miestna ekonomika
v miestach, kde funguje program Mary‘s Meals, môže chodiť do
školy viac detí: zvyšuje sa počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, sústredenosť na vyučovaní, školské výsledky, zlepšuje sa výživa detí a ubúda chronický hlad a stres
u detí
vzdelanie otvára deťom cestu von z chudoby, pomáha im postaviť sa na vlastné nohy a meniť osud svojich komunít

Rok po zavedení Mary‘s Meals na školách:
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Zdroj: Prieskum dopadu zavedenia školského stravovacieho programu Mary‘s Meals z Malawi, Zambie a Libérie. Prieskum porovnáva situáciu detí v školách s Mary’s Meals s deťmi navštevujúce školy, na ktorých program Mary’s Meals
ešte nebol zavedený. Prieskum bol uskutočnený na základe viac ako 12 000 odpovedí žiakov, učiteľov, rodičov alebo
zákonných zástupcov a dobrovoľníkov, pričom jeho výsledky boli verifikované nezávislou externou spoločnosťou INTRAC špecializujúcou sa na prieskumy.

Vďaka nízkonákladovému modelu a zapojeniu množstva dobrovoľníkov sme boli
schopní v roku 2019 nasýtiť jedno dieťa
v škole za priemernú sumu 7 centov na deň,
čo prestavuje sumu 15,60 EUR na celý
školský rok.

Samotný projekt školského stravovania Mary’s
Meals zabezpečuje medzinárodná charitatívna
organizácia Mary’s Meals International Organisation so sídlom vo Veľkej Británii. Organizácia
je registrovanou charitou podliehajúcou dozoru
regulátora charitatívnych organizácií v Škótsku
(registračné číslo charity SC045223, registračné číslo spoločnosti: SC488380) a transparentne
publikuje svoje výročné správy a účtovné uzávierky overované audítorom. Viac informácii na www.
marysmeals.org .

Mary’s Meals je dnes širokým celosvetovým hnutím
s podporou v 22 darcovských krajinách rozvinutého sveta v Európe, severnej Amerike a Austrálii.
V roku 2019 sa jeho novou súčasťou stalo združenie Mary‘s Meals Slovensko ako nová medzinárodná podporovateľská skupina. Občianske Združenie Mary’s Meals Slovensko má ako nezávislé
občianske združenie podpísanú dohodu o spolupráci (Common declaration of cooperation) s organizáciou Mary’s Meals International, na základe
ktorej Mary’s Meals Slovensko poskytuje organizácii finančnú podporu na projekt školského stravovacieho programu Mary’s Meals.

MARY‘S MEALS
V ČÍSLACH
Program školského stravovania Mary’s Meals poskytuje
deťom v chudobných častiach sveta jedno jedlo denne
v mieste vzdelávania. Program sa v roku 2019 poskytoval
deťom v 18 krajinách sveta. Ku koncu roku 2019 dosiahol počet sýtených detí 1 667 067. V priebehu roku 2019
sme do rodiny Mary’s Meals privítali ďalších 242 054 detí,
čo je nárast počtu detí o 17 % v porovnaní s minulým
rokom.

Krajiny pomoci, kde Mary’s Meals poskytuje jedlo deťom (2019)
Mary’s Meals v Rumunsku sýti deti v centre Iona House pre opustené deti choré na AIDS.
Toto centrum v deväťdesiatych rokoch pomáhal vybudovať zakladateľ Mary’s Meals
Magnus MacFarlane-Barrow a deti naďalej podporuje aj po založení organizácie Mary’s Meals.
Stravovací program Mary’s Meals inak v Rumunsku nepôsobí.
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POČET DETÍ SÝTENÝCH
V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH
miesta
krajina
počet detí
vzdelávania
Benin
2 511
4
Ekvádor
306
1
Etiópia
24 320
36
Haiti
52 314
169
India
42 670
101
Keňa
71 974
379
Libéria
158 015
626
Libanon
2 022
3
Madagaskar
11 042
72
Malawi
1 019 335
982
Mjanmarsko
1 555
18
1
Rumunsko
17
1
Južný Sudán
40 013
66
Sýria
4 403
13
Thajsko
300
4
Uganda
10 220
11
Zambia
191 434
366
Zimbabwe
34 616
88
SPOLU
1 667 067
2940
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17%

ROČNÝ
NÁRAST
V POČTE
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DETÍ
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KRAJÍN , OD
2019 AJ
SLOVENSKO

Mary’s Meals a jeho zakladateľ Magnus MacFarlane-Barrow dostali niekoľko významných
ocenení a Magnusovu charitatívnu prácu pre
najchudobnejšie deti sveta podporili viaceré
svetové osobnosti.
Magnusa osobne podporil na súkromnej audiencii pápež František, kde ho do ďalšej práce
povzbudil slovami „Vpred, vpred, vpred, nech
Boh žehná vaše dielo!“

Dostalo sa mu uznania aj od anglickej kráľovnej Alžbety II. a Magnus bol americkou televíziou CNN vyhlásený za jedného z desiatich
svetových „hrdinov“ v tichosti meniacich svet
a bola mu udelená cena CNN Hero. Časopis
Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí
sveta Time 100.
Do verejnej podpory Mary’s Meals sa osobne
zapojili i umelci ako Céline Dion, Annie Lennox
a Gerard Butler.

ZALOŽENIE
MARY‘S MEALS
NA SLOVENSKU
Mary’s Meals Slovensko vzniklo ako spontánna iniciatíva skupiny jednotlivcov, ktorí
sa rozhodli šíriť myšlienku podpory Mary’s
Meals na Slovensku vo svojom voľnom čase,
na svoje náklady a bez nároku na odmenu.
Na jeseň 2018 sa sformovalo jadro dobrovoľníckej skupiny, z ktorej sa viacerí nezávisle od seba o Mary’s Meals predtým dozvedeli v zahraničí (najmä v bosnianskom
Medžugorí, kde má projekt svoje korene),
a ponúkli sa rozbehnúť Mary’s Meals u nás.
Po pravidelných kontaktoch medzi sebou,
zástupcovia dobrovoľníckej skupiny navštívili v novembri 2018 centrálu Mary’s Meals
International v Škótsku, ako i poboč ky
v susedných krajinách, kde čerpali inšpirácie. V januári 2019 navštívili zodpovední ľudia z Mary’s Meals International Bratislavu,
kde na stretnutí so zakladajúcou skupinou
dobrovoľníkov vyjadrili plnú podporu pri zakladaní občianskeho združenia na Slovensku.
V apríli 2019 bolo na Ministerstve vnútra
SR oficiálne zaregistrované obč ianske
združenie Mary’s Meals Slovensko. Koncom júna bola Ministerstvom vnútra SR
schválená verejná zbierka, ktorú združenie vyhlásilo na finančnú podporu školského stravovacieho projektu Mary’s Meals.
Verejná zbierka podlieha kontrole Ministerstva vnútra a jej každoročné vyúčtovanie
je transparentne zverejňované.

AKO
FUNGUJEME
Mary’s Meals Slovensko začalo fungovať
výlučne na báze dobrovoľníctva. Všetci
členovia združenia, členovia štatutárneho
orgánu ako i ostatní dobrovoľníci pracujú
bez nároku na odmenu.
Náklady na prevádzku združenia a financovanie aktivít na Slovensku (napr.
tlač letákov, propagačných materiálov
a pod.) sú tiež financované svojpomocne - z dobrovoľných členských príspevkov
členov združenia a darov našich podporovateľov, ktorí sa rozhodli prispieť špecificky na náklady združenia. Združenie nemá
klasickú kamennú kanceláriu a neplatí
za nájom kancelárskych priestorov. Kanceláriami sú domovy dobrovoľníkov, ktorí
pracujú zo svojich vlastných počítačov,
telefónov, pričom si osobné náklady (komunikácia, cesty atď.) hradia z vlastných
prostriedkov.
Združenie disponuje dobrovoľníkmi, ktorí
dokážu svojpomocne profesionálne zabezpeč iť odborné č innosti – sú medzi

nami IT špecialisti, ktorí spustili a rozvíjajú
slovenskú webstránku Mary’s Meals, právnik, zabezpečujúci celú právnu agendu
združenia a komunikáciu s úradmi, účtov-

ROZVOJ
DOBROVOĽNÍCTVA
níci, starajúci sa o bezchybné dokumentovanie a nakladanie s financiami, talenty
na sociálne siete, grafické činnosti, písanie
textov.
Obrovským prínosom pre rozvoj podpory Mary’s Meals sú dobrovoľníci v teréne,
individuálni podporovatelia a kolektívy,
ktorí sa – často neformálnym spôsobom spontánne pridávajú k podpore a častokrát
i sami iniciatívne organizujú lokálne charitatívne akcie v teréne alebo súkromné zbierky na podporu Mary’s Meals. Do aktivít
v prospech združenia tak prispievajú ľudia
dobrej vôle na Slovensku stovkami hodín
dobrovoľníckej práce.
Mary‘s Meals je založené na rešpekte
a spája ľudí všetkých vierovyznaní i ateistov. Zároveň je však dielom, ktoré by nevzniklo a nemohlo fungovať bez intenzívnej
modlitby jej zakladateľov a mnohých podporovateľov. Mnoho našich podporovateľov
sa modlí za deti, ktorým pomáhame, ako
i za tie, ktoré len čakajú na svoju porciu jedla. Modlitbovú podporu si vážime rovnako
ako iné formy podpory.

Dobrovoľníctvo je jeden zo zásadných pilierov Mary’s Meals. Množstvo dobrovoľníkov po celom svete je zapojených nielen do
prípravy a podávania jedál v programových
krajinách, ale aj do šírenia povedomia
v darcovských krajinách. To je jedna z príčin, prečo je organizácia nízkonákladová.
Naším cieľom je prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti ponúknuť pomoc tým,
ktorí ju potrebujú a zmysluplnú aktivitu
tým, ktorí pomáhajú. Naši dobrovoľníci sa
tak stávajú ambasádormi projektu Mary’s
Meals vo svojom okolí.
Do dobrovoľníckej č innosti pre Mary’s Meals sa môže zapojiť ktokoľvek, či už jednotlivci alebo skupiny – študenti, ľudia
v produktívnom veku i seniori či zdravotne
postihnutí. Dôležité je, aby sa každý dobrovoľník cítil motivovaný a zapájal sa s vedomím, že jeho snaha je skutočnou a dlhodobou pomocou najchudobnejším deťom
sveta a ich rodinám.
Konkrétnych možností ako sa zapojiť je
mnoho. Naši dobrovoľníci sú napríklad
rečníkmi na rôznorodých prezentáciách
(farnosti, školy, rôzne kolektívy) alebo sa
zúčastňujú na akciách s prezentačným
stánkom pri rôznych príležitostiach – festivaly, púte, trhy, jarmoky, školské oslavy.
Tam rozdávajú letáky a iné propagačné
predmety a pozývajú ľudí pridať sa k dielu.
Dobrovoľníci tiež aktívne organizujú benefičné akcie a píšu články do miestnych časopisov.
Dobrovoľníkom zabezpečujeme maximálnu možnú podporu - propagačné materiály, prezentácie, filmy, požičiavame im
bannery/roll-upy a propagačné stánky na
akcie. Naši dobrovoľníci od nás dostanú
bledomodré tričko Mary’s Meals, s ktorým
sa prezentujú na verejnosti. Dobrovoľníkov
koordinuje náš koordinátor dobrovoľníkov.

AKTIVITY
NA SLOVENSKU
Mary’s Meals Slovensko sa zameriava
na šírenie povedomia o probléme chudoby a hladu vo svete a o možnosti pomoci deťom prostredníctvom projektu
Mary’s Meals.
V prvom roku pôsobenia sme boli prítomní na viacerých kultúrnych alebo
duchovných akciách s veľkým počtom
ľudí, kde naši dobrovoľníci v informačných stánkoch rozdávali propagačné
materiály a informovali ľudí o možnosti
pomoci. Stánok Mary’s Meals sme mali
napríklad na púťach v Levoč i, Šaštíne a Litmanovej, hudobnom festivale
Verím Pane v Námestove či Vianočných
trhoch v Púchove.
Naši dobrovoľníci takisto zorganizovali
niekoľko prezentácií, častokrát spojených s premietaním filmových materiálov na školách, vo farnostiach, v rôznych
kolektívoch a spoločenstvách vo viacerých mestách a obciach Slovenska.

CHARITATÍVNY BEH
MARY’S MEALS CHARITY
RUN VYSOKÉ TATRY

CHARITATÍVNY KONCERT
MLÁDEŽNÍCKEHO ZBORU
DK V ZÁKAMENNOM

MISIJNÝ JARMOK
A KONCERT ŠTUDENTOV
CIRKEVNÉHO GYMNÁZIA
V RUŽOMBERKU

MUZIKÁL “RADOSŤ JE
VOĽBA” MLADÝCH
Z VYSOKÝCH TATIER

V roku 2019 zorganizovali naši dobrovoľníci alebo neformálni podporovatelia
viaceré charitatívne akcie na podporu Mary’s Meals ako charitatívny beh,
koncerty, predstavenia alebo jarmoky,
ktoré mali veľký ohlas na verejnosti.

MISIJNÝ JARMOK
ZÁKLADNEJ CIRKEVNEJ
ŠKOLY SV. GORAZDA
V NÁMESTOVE

BATÔŽKOVÝ
PROJEKT

VIANOČNÉ TRHY
V PÚCHOVE

CHARITATÍVNY JARMOK
NA ZŠ KOMENSKÉHO VO
SVITE

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
VO FARNOSTI SVIT

MISIJNÝ JARMOK NA
SPOJENEJ ŠKOLE SV.
RODINY V BRATISLAVE

Šíriť povedomie o Mary’s Meals sa nám
darilo aj prostredníctvom sociálnych
sietí, webstránky združenia a č lánkov a reportáží v médiách. Najväčšiu
mediálnu pozornosť upútal charitatívny beh , o ktorom sa č l á nky ob jav i l i v denníku Nový čas, Plus jeden
deň a na viacerých spravodajských

serveroch. Články o Mary’s Meals sa
objavili i v denníku Pravda, SME/Korzár a regionálnych médiách. Dobrovoľníci z Mary’s Meals boli pozvaní do
diskusnej relácie Doma je Doma v Televízii LUX, ktorá odvysielala aj viaceré
reportáže z charitatívnych akcií.

Batôžkový projekt je podpornou a doplnkovou aktivitou charitatívnej organizácie Mary’s
Meals. Do škôl v Malawi alebo Libérii, kde Mary’s Meals zabezpečuje stravovanie žiakov,
tiež doručuje batôžky (školské tašky so základnými školskými a hygienickými potrebami).
Batôžky pre svojich afrických vrstovníkov plnia deti zo Slovenska a iných darcovských
krajín. Slovenské batôžky naši dobrovoľníci doručia do skladu vo Viedni, odkiaľ ich miestna
pobočka Mary’s Meals kontajnerom posiela na
miesto určenia.
Vďaka batôžkovému projektu sa slovenské
deti učia solidarite a majú príležitosť sa aktívne zapojiť do pomoci svojim rovesníkom, pre
ktorých je naplnená školská taška veľkou devízou, s ktorou môžu nastúpiť do školy. Naše deti
tak už odmalička získavajú skúsenosť s pomocou ľuďom, čím sa kultivuje ich sociálne cítenie.
Projekt sa na Slovensku realizuje prostredníctvom dobrovoľníkov v spolupráci so základnými
školami. Je určený najmä pre žiakov 1. stupňa
základných škôl.

„SLOVENSKÁ“
ŠKOLA V KENI
Mary’s Meals Slovensko začalo v rámci programu
„sponzoruj školu“ finančne podporovať podávanie jedál v konkrétnej škole, ktorú sa rozhodli Slováci celú
dlhodobo sýtiť. Škola sa nachádza v dedinke Kipkaren v Keni (región Eldoret) a študuje tam 858 žiakov.
Vďaka príspevkom zo Slovenska budú môcť školáci
v tejto chudobnej oblasti dostávať jedno jedlo denne
priamo v ich škole. Školáci so svojimi učiteľmi umiestnili
na budovy školy tabuľku, ktorá oznamuje, že školské
stravovanie v škole je sponzorované štedrými darcami
zo Slovenska, pričom na tabuľu umiestnili po slovensky
odkaz „ĎAKUJEME SLOVENSKO!“.
Program „sponzoruj školu“ umožňuje získať priamu
spätnú väzbu z konkrétnej školy, vrátane fotografií a vyjadrení učiteľov, žiakov a dobrovoľníkov zapojených do prípravy jedál. Pravidelné reporty zo školy
tak dávajú podporovateľom plastickú predstavu o ich
pomoci prostredníctvom Mary’s Meals. Ďalšie školy v rámci programu „sponzoruj školu“ by sme chceli v budúcnosti odporučiť predovšetkým kolektívnym
alebo inštitucionalizovaným podporovateľom (napr.
firma, farnosť, škola, spoločenstvo), ktorí by sa chceli
dlhodobejšie podieľať na sýtení celej školy a boli
pripravení poskytnúť dostatočné množstvo prostriedkov (na sýtenie cca. 500 – 1 000 žiakov).

KIPKAREN PRIMARY
SCHOOL, KEŇA
typ školy:
základná škola ( d 1. po 8. triedu)
podávané jedlo:
Githeri (kukurica s fazuľou)
počet žiakov:
858 (chlapcov 440, dievčat 418)

„

Pracujem v škole ako učiteľka matematiky a prírodných vied, ale robím i dobrovoľnú
službu ako učiteľka zodpovedná za školské
stravovanie. Robím to, lebo rada vidím, keď
deti vyrastajú zdravo a sú v podnetnom
prostredí. Obed podávaný v škole deťom
pomohol k pravidelnej dochádzke školy,
lebo sú si istí, že tu dostanú jedlo. Úroveň
sústredenia v škole sa takisto zlepšila, pretože
deti už neostávajú v škole hladné“.

„

Gladys Maina, uč iteľka zodpovedná za školské stravovanie

„

Vďaka obedom v našich školách chodíme radi do školy, lebo doma nie je dosť jedla
pre mojich súrodencov a pre mňa. Keď som
začala chodiť do tejto školy, moje známky
sa zlepšili, lebo do školy chodím každý
deň a pretože som vďaka obedu viac pozorná v triede.

„

Naomi, žiačka šiesteho ročníka

Obč ianske zduženie Mary’s Meals Slovensko vykonávalo na základe rozhodnutia
Ministerstva vnútra SR o zápise zbierky zo dňa 12.6.2019 verejnú zbierku pod názvom
„Mary’s Meals 2019“ zapísanú v registri verejných zbierok pod registrovým číslom
000-2019-020016.

Verejná zbierka je uskutočňovaná pod verejnou kontrolou Ministerstva vnútra
- po skončení zbierky sme ministerstvu predložili vyúčtovanie zbierky spolu s podrobnými výpismi z účtu a ďalšími dokumentami, vrátane potvrdenia od Mary’s Meals
International o prijatí sumy a použití prostriedkov na financovanie školského stravovacieho programu. Vyúčtovanie je plne transparentné a je zverejnené na našej
webstránke. V tejto výročnej správe uvádzame výsledky vyúčtovania verejnej
zbierky v celých eurách.
Účel zbierky: Financovanie školského stravovacieho programu “Mary’s Meals”
Trvanie zbierky: od 20.6.2019 do 31.12.2019

PREHĽAD VÝNOSU ZBIERKY

PODĽA SPÔSOBU VYKONÁVANIA ( OD 20. 6. DO 31. 12. 2019)
SPÔSOB VYKONANIA ZBIERKY
ZASIELANÍM PRÍSPEVKOV NA ZBIERKOVÝ ÚČET
(IBAN: SK 24 8330 0000 0008 1560 1560)

HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY
(V CELÝCH EURÁCH)

42 010

ZBIERANÍM DO STACIONÁRNYCH POKLADNIČIEK

6 209

PREDAJOM VSTUPENIEK NA KULT./ ŠPORT. PODUJATIA
(CHARITATÍVNY BEH)

2 496

SPOLU

50 715

HOSPODÁRENIE
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Hrubý výnos celej verejnej zbierky za vyše 6 mesiacov jej trvania v roku 2019 predstavoval sumu 50 715
EUR. Keďže na náklady zbierky sme žiadne z vyzbieraných prostriedkov nepoužili, predstavuje táto suma
zároveň čistý výnos zbierky.
Použitie zbierky:
100 % z výnosu verejnej zbierky v sume 50 715 EUR
sme previedli na účet medzinárodnej charitatívnej
organizácie Mary’s Meals International na účel financovania školského stravovacieho programu “Mary’s Meals”.
Vyzbieraná suma predstavovala v roku 2019 náklady na 724 499 porcií jedla pre deti, ktoré postačovali
na nasýtenie 3 250 detí počas celého školského roka
(pri priemerných nákladoch 7 centov na jednu porciu
a 15,60 EUR na celoročnú stravu na jedno dieťa v roku
2019).
V záujme zachovania čo najväčšej kontinuity podpory
projektu sme u prispievateľov podporovali pravidelné
príspevky, a tak množstvo príspevkov na zbierkový
účet malo formu trvalých príkazov.

Náklady na prevádzku združenia, vrátane financovania jeho aktivít na Slovensku a propagáciu, boli financované z osobitných zdrojov mimo príjmov z verejnej
zbierky, a to z dobrovoľných č lenských príspevkov č lenov združenia a darov podporovateľov určených špeciálne na prevádzku združenia.

PRÍJMY URČENÉ NA PREVÁDZKU V 2019
DOBROVOĽNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

2 500

PRÍSPEVKY/DARY URČENÉ NA PREVÁDZKU

3 800

SPOLU

6 300

NÁKLADY NA PREVÁDZKU V 2019
3 479

NÁKLADY NA MATERIÁL
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY (LETÁKY, MAGNETKY...)

1 641

TRIČKÁ S LOGOM

1 225

INÉ PROPAGAČNÉ PREDMETY

342

OSTATNÉ

271
1 118

NÁKLADY NA SLUŽBY
NÁKLADY NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A OVERENIE
AUDÍTOROM (REZERVA)

1 000
118

INÉ SLUŽBY

VEREJNÁ ZBIERKA „MARY‘S MEALS 2019“
(20. 6. - 31. 12. 2019)
vyzbieraná suma

50 715 €
počet porcií jedla pre deti

724 499 porcií

suma použitá na financovanie
školského stravovancieho
programu Mary‘s Meals

50 715 €

počet detí nasýtených počas
školského roka

3 250 detí

NÁKLADY SPOLU

ZDROJE Z ROKU 2019 PRENESENÉ DO ROKU 2020

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Podrobné finančné a účtovné informácie a ukazovatele sú uvedené v priloženej účtovnej uzávierke. Združenie
malo za sebou na konci roku 2019 necelý rok prevádzky.
Pomocou dobrovoľníkov zabezpečilo všetky svoje funkcie,
ako i financovanie svojich aktivít členskými príspevkami a darmi určenými na prevádzku. Nepretržitá činnosť
združenia do budúcna nie je ohrozená žiadnymi známymi
rizikami. Po ukončení účtovného obdobia vypukla globálna pandémia COVID-19, ktorá však na nepretržitú prevádzku združenia nemá vplyv. Prognóza vývoja združenia
do budúcnosti je, že sa po úvodnom roku činnosti bude
zvyšovať počet dobrovoľníkov a očakáva sa i zvýšenie
povedomia o Mary’s Meals vďaka plánovanému vydaniu
knihy o Mary’s Meals na Slovensku ako i očakávaným

4 597
1 703

nárastom záujmu médií. Hlavným poslaním združenia je
okrem zvyšovania povedomia zbieranie prostriedkov na
financovanie programu školského stravovania v rámci
verejnej zbierky. Vývoj vyzbieraných prostriedkov v rámci
verejnej zbierky je ťažké odhadnúť, ich výška ovplyvňuje
možnosti podpory projektu školského stravovania, avšak
nemá vplyv na činnosť a prevádzku združenia. Činnosť
občianskeho združenia nemá vplyv na životné prostredie
a na zamestnanosť. Združenie nebolo komerčne aktívne
a nevlastní žiadne akcie, obchodné podiely ani dočasné
listy. Združenie negenerovalo v roku 2019 žiaden zisk ani
stratu. Združenie nemá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Združenie nemá žiadnu organizačnú zložku
v zahraničí.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

POZNÁMKY

ŠKOLA+JEDLO=NÁDEJ
www.marysmeals.sk
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