
Věznice Bělušice se otevře dětem odsouzených

Letos již podruhé se ve Věznici Bělušice uskuteční projekt Mezinárodního vězeňského
společenství, z.s. Den s dítětem, v rámci kterého bude moct 12 odsouzených tatínků strávit
sobotní den se svými dětmi a partnerkami. Den s dítětem proběhne v okrasné zahradě
věznice Bělušice od 9 do 17 hodin.

“Projekt cílí na udržení rodinných vazeb a nejvíce na děti odsouzených, říkáme jim
neviditelné oběti. Jejich počet se v České republice odhaduje až na 40 000. Každé dítě má
právo být vychováváno svým rodičem, nebo se s ním vídat v co nejlepších podmínkách. To
se při návštěvách věznic stále neděje. Proto hledáme cesty, jak těmto dětem pomoci, aby
nepřestaly věřit, že jsou cenné a milované, a věděly, že nám všem na nich záleží,” vysvětluje
Gabriela Kabátová, ředitelka MVS.

Rodinné vazby jsou podpořeny i tím, že tatínci s dětmi dostávají stejnobarevná trička. Díky
tomu se vnímají i opticky jako jeden celek, jako ti kdo patří k sobě. Trička pak všem zůstávají
na památku stejně jako společná fotografie. Na účastníky čekají soutěže a kreativní
workshopy, pohodu celého dne podpoří svou hudbou DJ. Odsouzení a jejich rodiny ocení i
prostor pro klidný hovor. Všem zúčastněným nabízí také MVS odborné poradenství,
například dá tipy jak s dětmi hovořit o uvěznění rodiče.

Dne s dítětem se zúčastní Filip Tomsa, ambasador tohoto projektu, nebude chybět ani
ambasadorka celého MVS, Bára Černošková.

Projekt Den s dítětem probíhá již od roku 2018 (vyjma roku 2020 z důvodu pandemie).
Dosud se do projektu zapojilo 5 věznic. V průběhu 8 sobot se svými rodinami strávilo den
celkem 88 odsouzených otců, zúčastnilo se 91 pečujících osob spolu se 127 dětmi. To vše
bylo možné jen díky úzké spolupráci s jednotlivými věznicemi a za pomoci desítek
dobrovolníků. 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/den-s-ditetem/
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