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Základní informace:
KDO JSME:
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS) je křesťanské sociální ekumenické hnutí
v oblasti justice.

KOMU POMÁHÁME:
Obětem trestných činů, odsouzeným mužům i ženám ve VTOS, propuštěným osobám,
rodinám odsouzených, zejména dětem, ale i pracovníkům justice – na bázi křesťanství a
restorativní justice.

Založeno: 18. 11. 2010
Součást: Prison Fellowship International (PFI) od 2011. PFI má poradní
hlas při OSN.
IČ: 22848061
Sídlo: Balbínova 550/10, P2, Vinohrady 120 00
Kontakt: info@mvs.cz
Datová schránka: 4fcuxs9
● www.mvs.cz
● www.pfi.org
●
●
●
●
●
●

https://facebook.com/mvscr/
https://facebook.com/bbrestorativejustice/
https://facebook.com/Den-s-dítětem/
https://facebook.com/andelskystrom/
https://facebook.com/veznovacesta/
https://www.linkedin.com/company/mezinarodni-vezenskespolecenstvi/
● https://www.instagram.com/mezinarod_vezenske_spol/
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Poděkování výkonné ředitelky za uplynulý
rok

Milí přátelé MVS,
Prožili jsme společně další rok služby Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. Přibyli
nám noví klienti, noví kolegové a dobrovolníci, nové programy, přibyla spolupráce s dalšími
věznicemi, a to jsme měli původně pocit, že nás COVID19 zastaví. Nebylo to tak, vše se
rozrůstalo a rozrůstá dál.
Jak jsem psala už při shrnutí roku 2020 „vstoupili jsme plně do online prostoru a zůstáváme
v něm tam, kde se ukazuje jako smysluplný i v době bez restrikcí“. To vše platí i pro rok
2021. Nemožnost osobních setkání vedla k tomu, že se paradoxně setkáváme jako tým
mnohem častěji, a to právě formou online. Co jsme si dřív neuměli představit, se stalo
dennodenní záležitostí a v průběhu každého dne probíhají týmová setkání, setkání
vedoucích pracovníků, ale i setkání Odborné rady. Kdo může, přijde, kdo nemůže, je na
obrazovce. A nejen to, díky Covidu stále pokračujeme i v online setkávání s vězni, ať už
individuálně nebo ve skupinách. VSČR na výzvu pandemie skvěle a rychle zareagovala a
umožnila okamžitě to, co se původně mělo roky testovat, tedy propojení světa odsouzených
s vnějším světem skrze nové technologie.
Tato výroční zpráva přináší jako každý rok přehled všech programů, které proběhly
v uplynulém roce. Programy neukončujeme, ale rozvíjíme do širší podoby a přidáváme
programy nové. Vícezdrojové financování nám vždy pomůže překlenout jakékoli období a
můžeme se spoléhat na udržitelnost projektů.
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Zdá se, že o nás ví stále více lidí, protože nám přibývají klienti, modlitebníci, ale i dárci (těch
pravidelných bychom ale potřebovali ještě více). V roce 2021 jsme měli celkem 93 vstupů
v nejrůznějších mediích, včetně televize, rozhlasu, ale i například časopisu Blesk, který dal
seriózní prostor neziskovému sektoru. Také máme každý měsíc víc fanoušků na sociálních
sítích, skrze které informujeme.
Završením celého roku a velkým povzbuzením bylo, když se MVS dostalo mezi 4 vybrané
neziskové organizace, pro které Česká televize pořádala tradiční Adventní koncerty. Ten
náš byl poslední čtvrtý, proběhl ve Strahovském klášteře a získal nám hodně příznivců a
také finanční podporu pro všechny dětské projekty, kterých už máme sedm.
V roce 2021 se nám podařilo získat velmi vhodné prostory v Brně v ulici Smetanova pro
setkávání dětí, ale i pečujících osob, pro školení našich pracovníků a pro denní práci
zaměstnanců a sklad potřeb.
Uplynulý rok přinesl velký rozvoj projektu Vězňova cesta, jakkoliv počty absolventů nemohly
být kvůli pandemii vysoké, zažili jsem podporu a doporučení vést projekt ze strany
generálního ředitele VSČR generál majora Mgr. Simona Michailidise a tím průlom v přijímání
projektu věznicemi. Kurzy se rozrůstají a věznice vidí posuny v chování absolventů.
Minulý rok pokračoval první český výzkum „Rodičovství za mřížemi“ podpořený TA ČR
v programu Éta, který jsme spoluiniciovali společně s Masarykovou Universitou v Brně. I
naši pracovníci jsou řešiteli výzkumu, který staví na výpovědích dětí, které procházejí
projekty MVS a na jejich odsouzených rodičích. Výzkum mapuje potřeby a problémy těchto
dětí.
V roce 2021 proběhl Summit PFI v online podobě a byl poučný a zajímavý. Zúčastnili se
nejen regionální zástupci, ale setkat se mohli zástupci všech zemí světa. To při osobní
účasti už nebývá možné z důvodů úspory financí za taková setkání. Vážíme si toho, že jsme
součástí této celosvětové rodiny.
Všem, kdo nás podpořili na dálku skrze DMS, nebo zasláním finančního daru, nebo
modlitbami, či balením dárků o Vánocích pro děti, nebo i jen jedinou modlitbou, hezkým
dopisem, všem patří obrovský dík! Chci obzvlášť poděkovat všem našim dobrovolníkům.
Jsou neuvěřitelní a někteří pracují do roztrhání, jiní pomohou, jak jen mohou při vedení své
firmy, péči o rodinu, při své práci nebo škole. Není to vůbec snadné, těch potřeb kolem nás
je mnoho a dobrovolníci ještě procházejí přípravou, konzultují s vedoucími pracovníky, učí
se a učí, aby mohli sloužit. Velké díky každému, kdo takto pomáháte. Obrovské díky patří
celému týmu MVS a všem pracovníkům na více než 20 pozicích. Naprostá většina
pracovníků jsou mámy s dětmi. Nevím, jak to zvládají, ale jsou úžasné a obrovsky výkonné.
Další pracovnice mají už odrostlé děti a vnoučata a pak máme i pár mužů, kteří nás ostatní
zklidňují svým nadhledem, jsou to duchovní a hudebníci, které velmi potřebujeme.
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Děkuji také za velkou podporu a spolupráci zejména GŘVS a vedením jednotlivých věznic,
děkuji všem ředitelům věznic, kteří nás zvou, abychom působili právě u nich a vnímají
spolupráci jako plodnou. Děkuji Akademii VS za poskytnutá školení a několikaletou
spolupráci. Děkuji Ministerstvu spravedlnosti ČR za stálou finanční podporu projektů pro děti
a oběti, Městu Brnu za záštitu projektu Andělský strom a finanční podporu. Probační a
mediační službě ČR za podporu restorativních projektů, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Institutu pro
restorativní justici a všem dalším institucím, které jsou v této oblasti zásadní. Jsme také
hrdými členy organizací AVPO, AOOV, Kriminologické společnosti, COPE a INCCIP.
Velkou podporou je pro nás neustálá komunikace s naší zastřešující organizací Prison
Fellowship International, která vede naše některá školení a podporuje společnými summity
pro sdílení zkušeností.
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Přehled projektů MVS v roce 2021:
1. Příprava odsouzených na propuštění a následná péče o
propuštěné na svobodě – „Změna je možná“
Projekt připravuje vězně nejméně 6 měsíců před propuštěním a provází je nejméně několik
měsíců, ale i více let na svobodě. Uvnitř věznic se setkávají skupiny 8–35 odsouzených
mužů či žen s 2–8 dobrovolníky. Cílem je, aby odsouzení přijali odpovědnost za své chyby,
aby pochopili, co udělali špatně a nahradili, co svým jednáním způsobili a odvrátili se od
kriminálního chování. Po absolvovaní přípravy čekají na propuštěné mentoři, často doslova
před vraty věznic, a doprovázejí je na svobodě. Projektem v roce 2021 prošlo 1027 klientů a
proběhly tisíce intervencí. Program někde nahrazujeme projektem Vězňova cesta.
Program je ojedinělý svým křesťanským rozměrem, který hledá samou podstatu selhání a
možné změny klienta, a pak praktické zajištění všech základních potřeb klienta v den
výstupu: ubytování, hrazení potravin a oblečení, léků apod. z darů jednotlivců a církví.
Dobrovolníci MVS úzce spolupracují s celým spektrem křesťanských církví, v terénu
spolupracují zejména se sociálními kurátory.

2. Mentoring propuštěných
V době pandemie se tento projekt nezastavil. Vězni dál opouštěli věznice a my jsme jim
pomáhali najít budoucnost a ukotvit se.
Každý mentor má na starosti 2–6 propuštěných. Mentoři jsou křesťané s doporučeními ze
svých církví pro službu propuštěným. Mentoring začíná seznámením s pachatelem uvnitř

Výroční zpráva 2021

Str. 6

věznice a vytvořením individuálního plánu. Mentoring navazuje na přípravu odsouzených
uvnitř věznic, nebo na další projekty vedené uvnitř věznic, jako je Vězňova cesta a Building
Bridges. Mentoring MVS výjimečně poskytuje i klientům, se kterými si dobrovolníci dopisují,
nebo jsme o pomoc požádáni například vedením nebo kaplany věznic, sociálními
pracovníky, nebo sociálními kurátory apod. Dobrovolníci MVS se opírají o projekt Metanoia
II, viz níže.

3. Projekt Metanoia II
Tento projekt vytvořil kaplan Věznice Stráž pod Ralskem Mgr. Martin Škoda ve spolupráci
s MVS a s CB Liberec, která chce sponzorovat přímou pomoc propuštěným lidem, kteří se
dostanou do nouze a nemají finance zejména na hrazení ubytování, na zubní ošetření, léky,
na oblečení, nebo obuv, na potraviny a další. Projekt také hradí některé cesty dětí vězňů s
dobrovolníky za odsouzeným rodičem, nebo přechodně pomáhá platit nájemné rodinám,
které se ocitnou v nouzi. Mentor podá žádost, která je následně posouzena. Po 6 měsících
mentor podá zprávu o vývoji situace klienta a úspěšnosti pomoci. MVS v loňském roce
pomohlo celkem 56 klientům, a to některým i opakovaně.

4. Nízkoprahový „Klub 2 Ryby“ setkávání propuštěných a jejich
přátel
Klub se schází pravidelně od roku 2012 v Praze 5, v prostorách Armády Spásy a je určen
propuštěným, kteří potřebují zázemí, často nahrazující vlastní rodinu. Klienti, jejich přátelé,
případně rodiny a dobrovolníci společně večeří, sdílejí se a modlí. Rozdávají se zde
potraviny z Potravinové banky: masové konzervy, mléko, ovoce, zelenina, pečivo, ale i
hygienické potřeby, oblečení, obuv, knihy a další. Klub hostí mnoho bezdomovců, kterým se
následně dobrovolníci věnují. Klubem procházejí každoročně desítky osamělých osob s
trestní minulostí.
Od roku 2020 a pak v části roku 2021 dostal klub díky opatřením COVID19 značně jinou
podobu. Klienti se nemohli scházet skupinově. Pracovníci a dobrovolníci MVS rozváželi
potravinovou pomoc pravidelně po Praze a Brně. S klienty mohli hovořit jen na ulici a
s rouškou. Rozvážení potravinové pomoci bylo nesmírně náročné, přibyli i klienti bez trestní
minulosti, kteří byli přáteli z ubytoven a z azylových domů a pomoc se stala tedy další
variantou prevence kriminality. Příděl potravin dostal každý, kdo byl v nouzi. Rozváželi jsme
i roušky a dezinfekční prostředky, nakupovali jsme léky a dávali oblečení. Velmi nám
pomohlo auto darované od soukromého dárce z Hořovic, dodávka, která dobře funguje a má
spousty místa na materiální pomoc.
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5. Projekt „Andělský strom“
Vánoční projekt zasílání dárků dětem vězňů probíhá od roku 2011. Vánoční dárky dostávají
děti ze sociálně nejslabších rodin. V roce 2021 dostalo dárek 1355 dětí vězňů. Dítě dostává
dárek jménem svého odsouzeného rodiče a spolu s jeho osobním dopisem, který vyjadřuje
vztah k dítěti. Odsouzený otec nebo matka dostává často také fotografii daru, který zakoupil
dárce. Vloni jsme odeslali do věznic 600 fotografií dárků. Dárek je vždy nová věc. Obvyklá
cena daru je 500 Kč, poštovné 100 Kč, dárci ale většinou kupují věci dražší. Logisticky je
projekt složitý a podílí se na něm stovky dobrovolníků osobní pomocí (nákupy, balení,
odesílání, komunikace s rodinami a další) či finančně. V roce 2021 se jednalo o 450
dobrovolníků.
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6. Projekt „Andělský kemp“
Letní tábor pro děti vězňů se uskutečňuje od roku 2017. Účastní se děti ve věku od 7 do 14
let a účastní se ho přes 60 dětí ročně. Na kempu participuje neobvykle vysoký počet
odborných vedoucích tak, aby pro každé dvě děti byl jeden vedoucí a mohl s nimi intenzivně
pracovat. Vedoucí se podílejí na hrazení svých výdajů a na kemp spotřebují také i svou
dovolenou. Kemp je pro děti zcela zdarma. Dobrovolníci zajišťují i převzetí dětí a jejich
dopravu na tábor. Následně pak dobrovolníci pracují s vybranými rodinami a řeší jejich další
potřeby.
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7. Andělský klub v Brně a České Lípě

ANDĚLSKÝ KLUB je pravidelná volnočasová aktivita pro děti (převážně těch, které se
zúčastnily AS nebo AK). Klub je novou formou pomoci dětem odsouzených rodičů, která
může jít pro svou pravidelnost do větší hloubky a efektivněji reagovat na individuální potřeby
dětí vězněných rodičů. Díky Andělským klubům dochází k intenzivnějšímu setkávání i s
pečujícími osobami o děti, a tím se dále prohlubuje pomoc rodinám. Program klubu i
intervenční rozhovory s dětmi a rodinami se soustředí na posílení rodiny a jejich vzájemných
vztahů jak s pečujícími osobami, tak s odsouzeným rodičem. Stejně jako na AK se na
Andělském klubu využívá her, dramatizace, hudby, výtvarného vyjádření apod., stejně jako
rozhovorů pro posilování kompetencí a dovedností dětí. Díky intenzivnější a dlouhodobé
podpoře dětem je možné řešit individuální potřeby dětí a rodin komplexněji. Klub je veden
proškolenými odborníky pod supervizí speciálního pedagoga – etopeda. Klub začal fungovat
v září 2020 v Brně a v roce 2021 jsme jeho působnost rozšířili i do České Lípy. Klub funguje
prezenčně, ale podle aktuální situace jej můžeme vést i formou on-line.

8. Projekt „Den s dítětem“
Tento projekt nemohl z důvodů opatření kvůli pandemii v roce 2020 proběhnout, avšak plně
pokračoval v loňském roce.
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Projekt podpory návštěv rodin uvnitř věznic probíhá od roku 2018. Průběh: v minimálně 3
věznicích 1 - 2x ročně pro vždy maximálně 12 rodin odsouzených. Celodenní setkávání
probíhají na zahradě věznice, v chladných měsících pak v návštěvní místnosti od 9 hod do
17 hod. Setkání zahrnuje bohatý program: hry, soutěže, výtvarná vyjádření, koncerty,
povídání rodin, společnou přípravu jídla, stolování rodin, odborné poradenství, workshopy.
Hry a soutěže jsou zaměřené na posílení vazeb mezi vězněm a dítětem/dětmi. MVS
rodinám pořizuje společné fotografie, protože mnoho rodin nemá po léta fotografii vězně s
dítětem. Projekt zajišťuje pro každou věznici minimálně 16 dobrovolníků a příprava je téměř
stejně náročná, jako příprava kempu.

9. Dream Academy
Projekt je určen dívkám od 11 do 14 let, které mají jednoho, nebo oba rodiče ve Výkonu
trestu odnětí svobody. Jedná se od děti, které se zúčastnily projektu Andělský strom. Projekt
není časově omezen a dívky chceme provázet až do jejich dospělosti. Smyslem je inspirovat
a vést ke správné volně povolání a zralosti. Dívky pocházejí z rodin, které nemají prostředky
na hrazení sportů a kroužků a které děti dostatečně nemotivují pro studium, či hledání a
podporu vrozených nadání. Proto se dívky setkávají s profesionály různých oborů a
dozvídají se o možnostech studia, nechávají se inspirovat. Zároveň má každá dívka
osobního mentorku, se kterou řeší své starosti a případné nesnáze rodiny, či školy. Projekt
byl pilotně odstartován na jaře roku 2021.
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10. Projekt „Building Bridges“ (dříve Zacheův strom – Sycamore
Tree Project)
Projekt restorativní justice, vytvořený PFI (Dan van Ness). V projektu se setkávají skupiny
nesouvisejících obětí a odsouzených pachatelů (6/6, celkem 12 participujících v jednom
kurzu a 2 facilitátoři) uvnitř věznic po dobu 8 týdnů k restorativnímu dialogu na bázi
křesťanství. Každý rok se konají minimálně dva kurzy uvnitř věznic.
V roce 2021 proběhly 2 kurzy tohoto projektu, a to kombinovanou formou osobních
setkávání a online podobou. Jednalo se už tradičně o Věznici Vinařice a další kurz se
uskutečnil prvně ve Věznici Pardubice.
Kurzy každoročně provází velký zájem médií.
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11. Projekt „The Prisoners´ Journey“ – „Vězňova cesta“
Od roku 2018 probíhá projekt Vězňova cesta ve 13 věznicích. Jedná se o osmitýdenní kurz
(setkávání 1x týdně). Jedno setkání je dotováno 2,5 hodinami interaktivního vyučování,
které zahrnuje sledování krátkých videí z věznic z celého světa. Kurzu se účastní vždy
maximálně 12 odsouzených a vedou jej dva lektoři. Projekt vytvořila zastřešující organizace
Prison Fellowship International pro snižování agresivity odsouzených a pro nalézání jejich
smyslu života na bázi křesťanství a restorativní justice. Vězni se v projektu seznamují
s Markovým evangeliem velmi specifickým způsobem. O kurzy je velmi vysoký zájem jak ze
strany odsouzených, tak i věznic. Ani pandemie projekt úplně nezastavila, protože tam, kde
byl veden zaměstnanci věznic, mohl projekt pokračovat, jen se scházely menší skupinky,
jelikož nebylo možné, aby se setkávali odsouzení z různých částí věznice v rámci
preventivních opatření proti šíření pandemie.
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12. Mentoring rodin odsouzených
Projekty pro rodiny Andělský strom, Den s dítětem i Andělský kemp otevírají vztahy důvěry,
které se v nich tvoří mezi pracovníky MVS a rodinami a spontánně tak vznikla další
spolupráce – mentoring rodin odsouzených. V mentoringu řešíme individuální potřeby rodin
v podobě rodinného poradenství, psychické podpory, pomoci v orientaci v systému
sociálních dávek i přímé materiální podpory rodin v krizi (oblečení, potraviny, nájem a další).
Tento projekt probíhal i v době pandemie neomezeně. S rodinami jsme komunikovali
telefonicky a dováželi jsme jim potřebné. Projekt úzce souvisí s projektem Metanoia II.

13. Projekt dopisování s odsouzenými
Službu dopisování zajišťuje MVS od roku 2010. Dopisy jsou podrobovány supervizím.
K dopisům se váže i služba zasílání nárokových balíčků potřebným odsouzeným. Smyslem
dopisování i zasílání balíčků je udržení kontaktu odsouzených s venkovním světem,
prevence jejich prisonizace i pomoc v osamělosti, rady pro výstup. Dopisovatelé jsou
každoročně školeni. V době pandemie se napřed značně zvýšil počet odpisů, potom
frekvence psaní ze strany odsouzených neobvykle klesla. Ke konci roku zase došlo
k nárůstu počtu intervencí na obvyklý počet.
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14. Koncert 5 Tváří zdi v Senátu ČR

Od roku 2012 probíhá každoroční koncert na téma vězenství, kde hovoří oběti, pachatelé,
vězni, propuštění, rodiny vězňů a zástupci justice. Hudební část zajišťují často sami vězni a
jejich kapely, ale i další hudebníci. V loňském roce to byla skupina Nitky a básně Susanne
Renaud zhudebněné Ondřejem Škochem. Koncert a tematické rozhovory seznamují
veřejnost s problematikou zločinu a jeho následků. Koncert vždy zaštituje konkrétní senátor,
nebo senátní výbor.

15. Školení dobrovolníků
Několikátým rokem zajišťuje pravidelná školení pro pracovníky a dobrovolníky nejen MVS,
ale i Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem a její pedagogové. Zároveň probíhá spolupráce s
pracovníky IKSP, psychology, sociálními kurátory, kaplany, lektory PFI a dalšími odborníky.
Návazná menší školení se uskutečňují v MVS dle potřeby několikrát v roce.
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16. Výzkum
MVS iniciovalo výše zmíněný výzkum potřeb dětí odsouzených rodičů „Rodičovství za
mřížemi“, jehož řešitelem je Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií. Agentura
TAČR v projektu Éta podpořila tuto myšlenku potřebnou částkou. V roce 2021 se pracovalo
převážně na designu výzkumu a probíhaly rozhovory s odsouzenými rodiči (v 7 věznicích) a
dětmi. Tento výzkum je první svého druhu v České republice.

17. Koncerty uvnitř věznic
Tento projekt jsme v roce 2021 nemohli uskutečnit pro omezení způsobená pandemií Covid
19.

18. Práce na Specializovaném oddělení Matky s dětmi uvnitř Věznice
Světlá nad Sázavou
Tento projekt jsme v roce 2021 nemohli uskutečnit pro omezení způsobená pandemií Covid
19

19. Adulám
Projekt probíhá 1x – 2x ročně. V CB Jablonec na d Nisou probíhají pravidelná
celorepubliková setkávání propuštěných. Tento projekt jsme v roce 2021 nemohli uskutečnit
pro omezení způsobená pandemií Covid 19
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20. Webinář zapomenuté děti

Dne 9. listopadu jsme uspořádali unikátní webinář Zapomenuté děti. Ujali jsem se českého
překladu Doporučení č. CM/Rec (2018) 5 Výboru ministrů členským státům ohledně dětí
uvězněných rodičů a na webináři jsme dokument představili. Webináře se zúčastnilo 17
odborníků, kteří se vyjadřovali k jednotlivým tématům Doporučení z hlediska české teorie a
praxe. Výstupem webináře byla shoda na potřebnosti věnovat se dále této problematice
multidisciplinárně. Mezi významné řečníky webináře patřili: JUDr. Jeroným Tejc, náměstek
ministryně spravedlnosti; brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, generální ředitel vězeňské
služby; Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně vládního výboru pro práva dětí; dále
pak kancelář ombudsmana, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra,
Akademie Vězeňské služby, Fond ohrožených dětí, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, Masarykova Univerzita Brno a další.
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Přehled významných novinek:
I. Asociace organizací v oblasti vězeňství
- Od roku 2019 je MVS součástí Asociace organizací v oblastí vězeňství, AOOV,
členství G. Kabátové ve Výboru asociace, posléze v Revizní komisi, členství Ž. Dvořáčkové
v pracovní skupině Vztahy, rodina, osobnost.
- Od roku 2019 je MVS členem mezinárodní organizace Children of Prisoners of
Europe, COPE.
- Od roku 2020 je MVS členem Asociace obecně prospěšných organizací, AVPO a
členem INCCIP
II. Ministerstvo spravedlnosti:
MVS – člen Platformy setkávání neziskových organizací.
G. Kabátová, členem Komise Ministra spravedlnosti pro trvalé snižování počtu vězněných
osob.
III. Ministerstvo vnitra ČR
MVS členem Pracovní skupiny MVČR, která má: „Vytvořit typový program zapojení
dobrovolníků do poskytování postpenitenciární péče a prevence recidivy pachatelů trestné a
přestupkové činnosti“.
IV. Členství v komisích věznic
Gabriela Kabátová, Výkonná ředitelka MVS, z.s. členem Poradní komise při Věznici Světlá
nad Sázavou, a rovněž Věznice Bělušice.
V. Ocenění Sozial Marie
Projekty MVS pro děti získaly prestižní ocenění Sozial Marie za sociální inovace v oblasti
dětí vězněných rodičů v České republice.

Členská schůze
je vrcholným orgánem MVS. Schází se většinou jedenkrát ročně. ČS vyslechla zprávu o
činnosti, potvrdila směr dalšího rozvoje MVS a schválila finanční zprávu organizace za rok
2021.
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Výsledky hospodaření za rok 2021

Název ukazatele
Označ.

A.
I.

1.
3.
4.
5.
6.
III.
10.
11.
IV.
15.
V.
16.
20.
22.

VI.
23.
B.
I.

Text

Náklady
Spotřebované nákupy a
nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a
ostatních neskladovatelných
dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z
prodlení, ostatní pokuty a penále
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba ra použití ezerv a
opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace

ř.

Hlavní
činnost

Činnosti
Hospodářská
činnost
Celkem

1

8 281

22

8 303

2

2 919

22

2 941

3
5
6
7
8
13
14
15
19
20
21

1 116
34
68
127
1 574
4 979
4 003
976
18
18
355

2
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0

1 118
34
68
127
1 594
4 979
4 003
976
18
18
355

22
26
28

4
297
54

0
0
0

4
297
54

29
30
39
40
41

10
10
8 281
8 289
2 435

0
0
22
23
0

10
10
8 303
8 312
2 435
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1.
II.
3.
III.

IV.
10.

C.
D.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za
zboží
Tržby za vlastní výkony a za
zboží
Ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním
Hospodářský výsledek po
zdanění

42
43
45

2 435
5 849
5 849

0
0
0

2 435
5 849
5 849

47

0

23

23

48
49
55
62

0
5
5
8 289

23
0
0
23

23
5
5
8 312

63

8

1

9

64

8

1

9
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AKTIVA
Označ.

Text

Dlouhodobý majetek
A.
celkem
Dlouhodobý hmotný
A.II. majetek celkem
Hmotné movité věci a jejich
4.
soubory
Oprávky k dlouhodobému
A.IV. majetku celkem
samostatným hmotným
movitým věcem a souborům
7.
hmotných movitých věcí
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
4.
Poskytnuté provozní zálohy
5.
Ostatní pohledávky
6.
Pohledávky za zaměstnanci
17.
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
B.III. majetek celkem
Peněžní prostředky v
1.
pokladně
3.
Peněžní prostředky na účtech
B.IV. Jiná aktiva celkem
1.
Náklady příštích období
2.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41

ř.

Brutto

Korekce

Netto

Netto na
počátku

001

50

19

31

41

010

50

0

50

50

014

50

0

50

50

029

0

19

-19

-9

036
041
052
056
057
058
069

0
8 289
69
59
4
6
0

19
0
0
0
0
0
0

-19
8 289
69
59
4
6
0

-9
3 472
28
3
0
0
25

072

8 198

0

8 198

3 282

073
075
081
082
083
085

3
8 195
22
22
0
8 339

0
0
0
0
0
19

3
8 195
22
22
0
8 320

0
3 282
162
30
132
3 513
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PASIVA
Označ.

A.
A.I.
2.
A.II.
1.
2.
3.
B.
B.II.
6.
B.III.
1.
3.
4.
6.
7.
9.
12.
17.
B.IV.
1.

Text

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky

ř.

Netto na
počátku

Netto

86
87
89
91
92

7 660
6 662
6 662
998
9

2 951
1 963
1 963
988
0

93

0

104

94
95
98
104
106
107
109
110

989
660
1
1
655
70
19
0

885
562
0
0
551
99
0
3

Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav.
poj.
Ostatní přímé daně

112

349

255

113
115

122
31

125
44

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
PASIVA CELKEM

118
123
130
131
134

1
63
4
4
8 320

0
25
11
11
3 513
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Rada MVS, z.s.
Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně rady
Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda rady

Odborná rada MVS, z.s.,
JUDr. Jan Tomášek z ISKP
PhDr. Jaroslav Hála, z Jihočeská Univerzity České
Budějovice
plk. PhDr. Gabriela Slováková PhD. ředitelka Věznice
Kuřim
Mgr.plk. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod
Ralskem
plk. Bc. Miloslav Loula, Věznice Plzeň Bory
Mgr. Hana Prokopová, Vedoucí objektu tzv. Otevřená
věznice, Věznic Jiřice,
Mons. Ing. Martin Holík, ŘKC, ředitel Radia Proglas
Ing. Daniel Fajfr, CB, bývalý předseda ERC
Mgr. Martin Škoda, kaplan Věznice Stráž pod Ralskem
Miroslava Jírovcová, podnikatelka
Mgr. Alena Scheinostová, redaktorka KT
JUDr. Ondřej Kubů, soudce a předseda spolku Křesťanští
právníci
Mgr. Lukáš Dirga MSP ČR
MUDr. Stanislav Juhaňák, ředitel nakladatelství Triton
JUDr. Petra Masopust Šachová Ph.D.
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Kontakty:
info@mvs.cz
www.mvs.cz
www.restorative-justice.eu
Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
členka Rady
Hlavní koordinátorka projektů restorativní justice
gabriela.kabatova@mvs.cz
Tel.: +420/602 308 210
Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně Rady
Kaplanka Věznice Rýnovice
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz
Tel.: +420/602 786 974
Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda Rady
ivan.chrastek@mvs.cz
Tel.: +420/602 741 564
Mgr. Žaneta Dvořáčková
Zástupce ředitelky,
Hlavní koordinátorka projektů pro rodiny a děti
zaneta.dvorackova@mvs.cz
Tel.: +420/ 730 575 418
P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem.
Zástupce ředitelky, hlavní koordinátor projektu
Vězňova cesta
frantisek.micek@mvs.cz
Tel.: +420 777 742 178
Lenka Hellerová
Hlavní koordinátorka projektu Vězňova cesta
lenka.hellerova@mvs.cz
Tel.: +420/608 534 694
Bc. Jana Frydrýšková
Asistentka
jana.frydryskova@mvs.cz
Tel.: +420/ 608 533 264
Mgr. Anna Pípalová
Vedoucí Klubu pro propuštěné
Mgr. Blažena Kotrsová
Hlavní koordinátorka projektu Andělský strom,
PR manažer
blazena.kotrsova@mvs.cz
+420/775 342 426
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Mgr. Denisa Fialová
Psycholožka projektu Building Bridges
denisa.fialova@mvs.cz
Tel.: +420 775 118 471
Dr. Beth Losiewicz
Program and English Speaking Volunteers´ Coordinator
b.l.losiewicz@gmail.com
Jana Thálová
Vedoucí vězeňského týmu
ThalovaJ@seznam.cz
Tel.: +420/608 754 386
Jana Hrůzová
Hlavní koordinátorka dopisovatelů
mvs.dopisy@seznam.cz
Tel.: +420/739 557 370, +420/728 365 310
Bc. Kristýna Vozdecká
Vedoucí Andělských kempů a péče o rodiny
kristyna.vozdecka@mvs.cz
+420/739 623 055

MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z.S.
Balbínova 550/10. Praha 2 Vinohrady, 120 00
E mail: info@mvs.cz
Telefon 00420/602308210
www.mvs.cz

