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NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ)
je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí do přirozené smrti.
Tento cíl NIŽ plní především osvětovou činností, prostřednictvím médií, pořádáním
přednášek, seminářů, pochodů atd.
Činnost NIŽ je financována z členských příspěvků a dobrovolných darů.
NIŽ je otevřena pro každého bez ohledu na jeho politické nebo náboženské přesvědčení.

TROCHU Z MINULOSTI
NIŽ byla založena Ondřejem Novákem a MUDr. Pavlou Novákovou v roce 1994 jako nadace, v roce 1999 byla dle nové legislativy transformována v obecně prospěšnou společnost.
V průběhu let se NIŽ dostala do povědomí české veřejnosti pořádáním odborných přednášek a seminářů, Pochodů pro život a prezentací pro-life problematiky v regionálních rozhlasových stanicích. Publikovala také 25 000 letáků „Kdy začíná život?“ a 1 000 plakátů
„Prvních 9 měsíců“ určených k distribuci do škol a gynekologických ordinací.
V posledních letech se věnuje převážně přednáškové činnosti, lektoři NIŽ navštěvují
především základní a střední školy ČR s programem Prevence neplánovaných těhotenství
a interrupcí.

PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2011
1. Správní rada NIŽ
Správní rada (dále jen SR) společnosti pracovala ve stejném složení jako v roce 2010: předsedou SR je Petr Petrášek, členy jsou Marek Kult
a Martina Kočerová.

Na svých setkáních během roku 2011 SR
projednala a schválila:
n

n
n
n
n
n

strategii přednáškové činnosti na školách
v ČR
výroční zprávu za rok 2010, účetní uzávěrku za rok 2010 a rozpočet pro rok 2011
strategii hledání nových lektorů pro přednáškovou činnost
spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Plzni (dále jen LF UK)
pořádání Lektorského kurzu v Plzni
strategii hledání nových zdrojů finanční podpory pro přednáškovou činnost

2. Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti pracovala ve stejném složení jako v roce 2009: předsedkyní
dozorčí rady je Martina Petrášková, členkami dozorčí rady jsou Lenka Štantýská a Jiřina
Kocmanová.
Dozorčí rada dohlížela na činnost společnosti a ve spolupráci s účetní Helenou Novotnou přezkoumala roční účetní uzávěrku za rok 2010 a výroční zprávu pro rok 2010.
Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.

3. Přednášková činnost
Přednášková činnost patří mezi přední aktivity společnosti. Cílem přednášek je vychovávat mladou generaci uvědomující si cennost lidského života a zodpovědnou v osobních
životech, zvláště v oblasti intimního života a plánování rodičovství. V roce 2011 přednášelo aktivně 5 lektorů.

Přestavujeme lektory NIŽ:
Michal Koťátko
– přednáší v severních Čechách, především v Semilech
a Železném Brodě
Soňa
Rauchfussová
– přednáší ve středních Čechách, především v Roudnici
nad Labem, Štětí,
Lysé nad Labem,
Mšených Lázních

Petra Egnerová
– přednáší v jižních Čechách, především v Českých Budějovicích
Jana Řezníčková
– přednáší v západních
Čechách, v Plzni, na
1. stupni program Jak
jsem přišel na svět
Jitka Kultová
- přednáší v západních
Čechách, v celém plzeňském kraji

V tomto roce lektoři realizovali 94 přednášek v rámci Programu prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí na 53 základních a středních školách ve východočeském
kraji, středočeském a plzeňském kraji. Přednášek se zúčastnilo 1997 žáků.
Přednášky jsou školami vysoce hodnoceny, o jejich spokojenosti týkající se úrovně
a profesionality našich lektorů svědčí i ohlasy ze škol:

ZŠ Míru, Rokycany
„Vynikající dojem, přednáška je podána velmi zajímavě, přiměřeně věku žáků, má u nich
dobrý ohlas.“

ZŠ Čapkova, Klatovy:
„Jsem velmi spokojena. S programem mám již zkušenost z loňského roku. Způsob zpracování uvedeného tématu a práci lektorky se žáky hodnotím kladně. Za všechny zúčastněné
žáky i kantory děkuji.“

ZŠ Rudolfovská, České Budějovice
„Přednáška byla velice zajímavá, myslím si, že žáky zaujala a většině se i líbila.
Přednášející byla vynikající, mluvila pěkně a reagovala velice pohotově na jakékoli poznámky žáků - i na ty vyrušující. Mluvila o zajímavých tématech, uváděla vždy výhody i nevýhody - např. výhody a nevýhody užívání daných typů antikoncepce (myslím si, že o nevýhodách se totiž zas až tak často nemluví), žáci se určitě dozvěděli něco nového. Přístup
přednášející byl opravdu výborný, snažila se žáky přimět, aby si uvědomili, že mají nejen
právo, ale hlavně zodpovědnost za svůj budoucí sexuální život.
Přednášku bych vřele doporučila vyučujícím na jiných školách.”

4. Lektorský den
V sobotu 25.6. 2011 se uskutečnil v Roudnici nad Labem Lektorský den, tradiční každoroční setkání lektorů a členů správní rady, na němž byla zhodnocena činnost společnosti v uplynulém školním roce a proběhla příprava pro rok následující. Společně jsme
zdolali Říp. Za pohostinnost děkujeme rodině Soni Rauchfussové.

5. Webové stránky
Od roku 2009 NIŽ existuje také na internetu, na http://www.niz.cz jsou zveřejněné
základní informace o práci společnosti, o přednáškách a reakcích škol.
Na stránkách je možné nalézt aktuality a také fotografie z přednášek a vyjádření
odborného garanta z LF UK v Plzni.

6. Prezentace
V říjnu 2011 jsme byli pozváni přednášet na konferenci pro mládež ve Vsetíně na téma
Sexuální chaos s tématem „Plánování rodičovství?“ Dvou seminářů se zúčastnilo asi 30
mladých lidí.
V listopadu 2011 jsme práci společnosti prezentovali na Křesťanské konferenci v Brně.

7. Odborná komise
MUDr. Lada Eberlová, členka odborné komise NIŽ, z LF UK v Plzni je velkou pomocí při
školení a zkoušení nových lektorů.
V roce 2011 složily úspěšně zkoušku dvě nové lektorky: Lenka Poskočilová z Olomouce a Petra Egnerová z Českých Budějovic.

Velmi úzce také spolupracujeme s vedoucí Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni Doc. MUDr. Milenou Králíčkovou, díky níž se v červnu 2011 na půdě fakulty mohl uskutečnit Lektorský kurz pro zájemce o práci lekora NIŽ. Kurzu se zúčastnilo 5 adeptů, které
taktéž čeká závěrečná zkouška, která je základním předpokladem pro práci lektora.

8. Žádosti o granty
V tomto roce se NIŽ účastnila několika výběrových řízení. Úspěšní jsme tentokrát byli
u Nadace Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory, kteří pracují na preventivních programech v českých školách.
Díky podpoře Nadace Mezinárodní potřeby má NIŽ pro rok 2011 dostatek finančních
prostředků na úhradu mzdových nákladů lektorky Jitky Kultové, kterou společnost zaměstnává na 0,5 % úvazku.
Více o práci Nadace Mezinárodní potřeby na: www.incz.info

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2011
Příjmy:

Nadace Mezinárodní potřeby
členské příspěvky a dary
přednášky
kurzy
bankovní úroky

příjmy celkem
Výdaje

kancelářské potřeby+materiál
cestovné			
telefon+ostatní služby		
mzdy Kultová			
mzdy ostatní lektoři 		
sociální poj.		
zdravotní poj.			
zákonné poj,		
bankovní poplatky		
občerstvení		

107.200,-31.024,-18.948,-2.500,-50,52

159.722,52

6.184,-18.783,-27.712,-82.403,-3.450,-20.603,-7.414,-300,-3.897,-744,--

výdaje celkem			

171.490,--

Výsledek hospodaření :

- 11.767,48

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům Národní iniciativy pro život, o.p.s., všem jednotlivcům, organizacím a křesťanským sborům za jejich finanční i praktickou dobrovolnou pomoc.
Děkujeme všem aktivním lektorům, kteří navštěvují základní a střední školy s přednáškami.
Děkujeme i naší věrné účetní, která pečuje o všechny náležitosti v této oblasti.
Děkujeme Nadaci Mezinárodní potřeby za finanční podporu.
Připojili jste se k týmu naší organizace, abychom společně vychovávali mladou generaci k zodpovědnosti a úctě k lidskému životu.
Bez Vaší pomoci by naše práce nebyla možná. Děkujeme.

KONTAKTY
IČ: 25 77 51 97
sídlo a kancelář: Hodonínská 1060/59, 323 00 Plzeň
telefon: 776 449 232
bankovní spojení: 78-1792590217/0100
e-mail: info@niz.cz

