
I děti vězňů pojedou v létě na kemp

V sobotu 31. 7. 2021 odjede první skupinka dětí spolu se svými vedoucími na Andělský
kemp. Všechny děti mají jedno společné - jejich máma nebo táta jsou ve vězení. Díky
Andělskému kempu zjistí, že nejsou jediné, že i další děti prožívají smutek a nejistotou, čelí
stigmatizaci a nepochopení od okolí. Díky přítomnosti odborníků a dobrovolníků, a pečlivě
naplánovanému programu uvidí, že nejsou společností zapomenuty, a že na svoje problémy
nemusí být samy. Andělský kemp již popáté pořádá nezisková organizace Mezinárodní
vězeňské společenství, z.s. (MVS).

“Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s
ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka,” říká
maminka účastníků kempu.

“Letos poprvé pořádáme kempy 2, jeden moravský a jeden český. Na moravský kemp
dorazí Tomáš Slavata se svým týmem a připraví pro děti zážitkové odpoledne. Ke konci
týdne pak dorazí i tvůrčí skupina Tlustá čára s kreativními workshopy. Na český kemp zase
zavítá Bára Černošková, ambasadorka dětských projektů MVS. Mimo to si opečeme buřty,
budeme zpívat písničky, půjdeme na výlet, budeme hrát scénky a divadla, nabatikujeme si
trička, naučíme se něco o rostlinách, dozvíme se něco o první pomoci a jeden večer
věnujeme všemi oblíbené noční hře,” říká zástupkyně ředitelky MVS, Žaneta Dvořáčková.

Moravský kemp proběhne v termínu od 31.7. do 7.8.2021 v Jeseníkách. Reportéři mohou po
předchozí domluvě kemp navštívit 4. 8. 2021.
Český kemp proběhne v termínu od 14.8. do 21.8.2021 v Lužických horách, reportéři mohou
po předchozí domluvě kemp navštívit 17. 8. 2021.

Andělský kemp je místem, kde mohou děti odsouzených být opět dětmi - mohou sportovat,
bavit se, hrát hry a zpívat si. Skrze prožitkové hry, dramatizace, hudbu, výtvarné vyjádření,
sporty a osobní rozhovory, mohou děti prožít přijetí, uvolnění, zábavu, pocit radosti a
sounáležitosti. Kemp zároveň sleduje skryté potřeby dětí a připravuje pro ně individuální typy
intervencí. Alespoň jeden týden z roku děti nemusí řešit, jestli bude jejich máma mít na
nájem, jestli půjdou zase spát hladoví nebo jestli je má táta ještě rád.

MVS začalo Andělské kempy organizovat v roce 2017, letos jde tedy o 5. ročník. Na kempu
s námi již bylo 122 dětí. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti:
Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.



O MVS
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání.
MVS pomáhá všem, kterých se dotkl zločin: 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 více jak 120 zemích.

www.mvs.cz/andelsky-kemp/
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