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Andělský strom obdaruje děti vězňů i o letošních Vánocích 
 
Andělský strom je projekt neziskové organizace Mezinárodní vězeňské společenství, 
z.s. Letos již podesáté nabízí odsouzeným možnost zaslání vánočního dárku jejich 
dětem. Počet zaslaných dárků každý rok přibývá, loni se díky štědrým dárcům 
podařilo rozeslat 1 292 dárků po celé ČR. 
 
 
Jak Andělský strom funguje? 
Díky spolupráci s věznicemi se do projektu hlásí odsouzení ze sociálně slabých 
rodin, kteří se o své děti zajímají. Odsouzený nám zašle přihlášku spolu s osobním 
dopisem pro své dítě. Kontaktujeme každou rodinu a zjišťujeme aktuální potřeby dětí. 
Následně hledáme ochotné dárce, kteří dárek koupí, nebo nám pošlou peníze, za 
který dárek koupíme. Dárek je vždy věc nová, často je to hlavní nebo jediný dárek, 
který děti o Vánocích dostanou. Neposíláme drahé věci, hranicí je 500 Kč - jde totiž 
především o ujištění dítěte, že odsouzený rodič na něj myslí, i když s ním teď 
nemůže být. Dárek spolu s dopisem od rodiče zašleme do rodiny. 
 
 

 
 
 
Reakce odsouzených 
Odsouzení nám každý rok píší děkovné dopisy: “Především díky Vám jsem našla 
odvahu rodinu po několika letech kontaktovat a již brzy za mnou přijedou na 
návštěvu.”... “Dárky a dopisy, které jste zaslali, byly tím jediným můstkem v 
komunikaci s rodinou za skoro 4 měsíce (v poušti, kde není návštěvy, dopisy se 
ztrácejí a telefonování je moc drahé). Děkuji Vám všem za štěstí mých dětí i mě!”... 
“Začali jsme si s rodinou pravidelně telefonovat a ty menší děti mi poprvé řekly 
mami.” 
 
 
Proč právě děti vězňů? 
V České republice je každý rok zhruba 40 000 dětí, které mají jednoho z rodičů za 
mřížemi. Tyto děti nic neprovedly, přesto musí nést trest. Denně prožívají smutek, 
obavy z budoucnosti a strach, že je rodič nemá rád. Jsou často šikanovány a 
stigmatizovány. Odborníci se shodují, že uvěznění rodiče je pro dítě podobný zážitek 
jako smrt rodiče. Avšak s tím rozdílem, že nenalézá srovnatelnou podporu a soucit. 
Posilování vztahu mezi odsouzeným a jeho rodinou je prevencí recidivy 
odsouzeného i případné budoucí trestné činnosti dětí. 



O MVS 
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je křesťanské sociální 
hnutí bez rozdílu vyznání. MVS pomáhá všem, kterých se 
zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, 
propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. MVS je 
součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické 
organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích.  
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