
Návštěva ve věznici jinak

Poprvé po více než roce pandemie se 19. 6. 2021 otevřou brány věznice dětem a pečujícím
osobám 12 odsouzených otců trochu jinak. Den s dítětem, tak se jmenuje akce
organizovaná Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. (MVS), která rodinám
odsouzených umožňuje strávit spolu celý den, hrát si spolu, v klidu si povídat, obejmout se.
Den s dítětem proběhne v okrasné zahradě věznice Bělušice od 9 do 17 hodin.

“Cílem celého Dne s dítětem je posílení vztahu mezi tatínky a jejich dětmi. Je to ochutnávka
budoucnosti, která rodiny čeká po propuštění. Odsouzeným to dává naději do dalších dní za
mřížemi, vztahy s jejich dětmi jsou často tím jediným, co je ve věznici drží nad vodou, a co
jim pak po propuštění pomáhá vyhýbat se trestné činnosti,” vysvětluje ředitelka MVS,
Gabriela Kabátová.

Pro navození neformální atmosféry budou mít tatínkové stejnou barvu triček jako jejich děti.
Na účastníky čekají soutěže, malování na obličej nebo tvoření rámečků. Pohodu bude
dotvářet živá i reprodukovaná hudba. Odsouzení a doprovázející osoby ocení i prostor pro
klidný hovor. Všem zúčastněným stranám také MVS nabídne odbornou pomoc, například dá
tipy jak s dětmi hovořit o uvěznění rodiče, nebo jaké jsou potřebné náležitosti k žádosti o
podmínečné propuštění.

Bělušický Den s dítětem zahájí již 3. ročník projektu (2018, 2019 a 2021). V předchozích
ročnících se do projektu zapojily 4 věznice. V průběhu 7 sobot se svými rodinami strávilo
den celkem 76 odsouzených otců, zúčastnilo se 79 pečujících osob spolu se 104 dětmi. To
vše bylo možné jen díky úzké spolupráci s jednotlivými věznicemi a za pomoci desítek
dobrovolníků. Na prvním pokoronavirovém Dnu s dítětem ve věznici Bělušice se setká 12
odsouzených tatínků, 12 doprovázejících osob a 23 dětí. O úspěšnou realizaci akce se bude
starat 19 dobrovolníků.



O MVS
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání.
Pomáhá všem, kterých se dotkl zločin: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným,
rodinám všech, zejména dětem vězňů, ale i pracovníkům justice. MVS je součástí Prison
Fellowship International, největší křesťanské dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství,
která pracuje ve více jak 100 zemích světa.
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