
Kontaktujte nás
Mary’s Meals Slovensko, o.z. BATÔŽKOVÝ

info@batozkovyprojekt.sk

+421 917 996 548

PRIDAJTE SA K NÁM
Kontaktujte nás, ak chcete vo vašom okolí urobiť pro-

pagáciu, vyzdvihnúť batôžky a pomôcť s odvozom 

batôžkov do centrálnych skladov vo Viedni, alebo 

pomôcť iným spôsobom.

PRE UČITEĽKY A UČITEĽOV
Oboznámte žiakov s batôžkovým projektom, ku ktoré-

mu nájdete informácie na www.batozkovyprojekt.sk 

Informujte rodičov o spustení projektu a rozdajte 

letáčiky so zoznamom vecí  potrebných do batôžka. 

Po zozbieraní pomôcok skontaktujte koordinátora 

projektu a dohodnite čas odvozu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Batôžtek naplňte podľa zoznamu

• Školské pomôcky a oblečenie môžu byt

  použité, ale v dobrom stave

• Hygienické potreby musia byt nové

• Deti môžu batôžky skompletizovať samé, alebo

  sa viac detí môže spojiť na naplnenie jedného

• Do batôžka nepridávajte sladkosti, hračky,...

  vložte iba to, čo je uvedené na zozname

Po vyplnení a vystrihnutí tejto sprievodnej 
kartičky  ju prosím vložte do naplneného 
batôžku.

Poznáte školu, ktorá
by chcela podporovať

batôžkový projekt?

www.batozkovyprojekt.sk



BATÔŽTEK JE URČENÝ PRE: 
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www.marysmeals.sk

Veľkosť
oblečenia

Veľkosť
topánok

Vek
dieťaťa

2 zošity
1 peračník na ceruzky
2 ceruzky
2 perá
1 guma
1  balenie pasteliek
1 strúhadlo
1 pravítko
1 lyžica
1 mydlo
1  zubná pasta
1  zubná kefka
1  uterák na ruky
1  malá loptička
1  tričko alebo šaty
1  šortky alebo sukňa
1  žabky alebo sandále

Dievča
Chlapec

Vek:

Toľko stojí
nasýtenie jedného
dieťaťa na celý
školský rok.

ČO JE MARY`S MEALS?
Tento program stravovania v školách Mary’s 

Meals začal v roku 2002 s 200 deťmi v Malawi. 

Dnes Mary’s Meals sýti s podporou nespočetného 

množstva dobrovoľníkov denne viac ako 1,5 

milióna detí v 18-tich najchudobnejších krajinách 

sveta. Pre niektoré detí je toto jedlo v škole 

Mary’s Meals jediné jedlo dňa. Umožňuje im navš-

tevovať školu a získať vzdelanie. Jedlo a vzdela-

nie sú dnes kľúčom, ako uniknúť zo špirály chudo-

by a hladu. Uživiť jedno dieťa po celý školský rok 

stojí priemerne 15,60 €.

www.marysmeals.sk

Na Slovensku nezostáva z vašich
darov ani cent, 100 % vyzbiera-
ných prosriedkov odvádzame
na celosvetový zbierkový účet
Mary’s Meals International.

15,60 € 104
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BATÔŽKOVÝ PROJEKT
Je podporný projekt Mary’s Meals. Slovenskí 

školáci pripravia batôžky, ktoré následne putujú v 

lodných kontajneroch k deťom v najchudobne-

jších krajinách sveta. Vďaka dennému jedlu a 

naplnenému batôžku dostavajú deti možnosť učiť 

sa. Vzdelanie je najlepšou cestou pre deti, aby sa 

v budúcnosti vymanili z chudoby.

AKO SA ZAPOJIŤ?
•  Staňte sa dobrovoľným propagátorom tejto
   myšlienky vo svojom okolí, radi vás podporíme.
•  S deťmi v školách sa môžete zapojiť do
  „Batôžkového projektu“
•  Možnosti a nápady na dobrovoľní-
  čenie nájdete na našom webe!

Zbierkový účet Mary’s Meals Slovensko:

IBAN SK24 8330 0000 0008 1560 1560
 

by square

Ako prispieť?

PODPORUJTE DETI PRAVIDELNE
Zadajte trvalý príkaz na akúkoľvek sumu.

Funguje to takto:

za 1,30€ mesačne nasýtite 1 dieťa na celý škoslý rok
za 3,90€ mesačne nasýtite 3 deti na celý škoslý rok
za 15,60 mesačne nasýtite 12 detí na celý škoslý rok
za 32,50 mesačne nasýtite 25 detí na celý škoslý rok


