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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 a Moje cesta na svět.

JSME PRO ŽIVOT UŽ 20 LET!

PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2014
1. Správní rada
Správní rada, ve složení Petr Petrášek, předseda SR, Martina Kočerová a Jitka Kultová,
členky SR, na svých setkáních během roku projednala a schválila:
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zaměření organizace na 3 hlavní projekty:
* vzdělávání pedagogů v rámci DVPP
* vzdělávání dětí a mládeže
* poradenská práce
výroční zprávu za rok 2013, účetní uzávěrku za rok 2013 a rozpočet pro rok 2014
strategii hledání nových lektorů pro preventivní programy
odměňování a další vzdělávání lektorů preventivních programů
realizaci akreditovaného kurzu pro pedagogy Moje cesta na svět – výuka rodinné
a sexuální výchovy na 1.stupni ZŠ
přípravu organizace na certifikaci
spolupráci se ŠIK – preventivní spoty ve školách

2. Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti, ve složení Martina Petrášková, předsedkyně DR, Zuzana
Rendlová a Lenka Štantýská, členky DR, dohlížela na činnost společnosti a ve spolupráci
s účetní Helenou Novotnou přezkoumala roční účetní uzávěrku za rok 2013 a výroční
zprávu pro rok 2014. Členky dozorčí rady se též zúčastnily tradičního Lektorského dne,
aby společně se správní radou a lektorským týmem zhodnotili uplynulý školní rok 2013-14.
Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.

3. Vzdělávání pedagogů a lektorů
V lednu 2014 NIŽ získala akreditaci programu Moje cesta na svět – výuka rodinné a sexuální výchovy na 1. stupni ZŠ pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
V září potom proběhl první kurz pro 6 zájemců z řad pedagogů a lektorů preventivních
programů. Z absolventů kurzu se 2 stali našimi lektory pro program Moje cesta na svět pro
3. ročník ZŠ: Vít Pospíšil a Radmila Sýkorová.
Na jaře 2014 proběhl další dvoudenní vzdělávací kurz pro zájemce o program Prevence
neplánovaných těhotenství a interrupcí, jehož se zúčastnilo 7 adeptů. Na podzim potom
úspěšně složili zkoušku a připojili se k týmu lektorů: Drahoslava Stehlíková, Renata Zajíčková,
Viktoria Zemanová a Vít Pospíšil.
4. Vzdělávání dětí a mládeže
Vlajkovou lodí NIŽ je rozhodně oblast vzdělávání dětí na základních a středních školách.
V roce 2014 se naši lektoři věnovali 2 preventivním programům:
Pro 1.stupeň ZŠ nabízíme výukový program Moje cesta na svět, který vytvořila naše lektorka Jana Řezníčková.
Moje cesta na svět je výchovně vzdělávací program určený žákům 3. a 5. tříd základní
školy, který citlivě otvírá téma narození člověka. Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, a stává
se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života. Naším cílem
je dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci jim zorientovat se v této problematice úměrně věku.
Představujeme letory programu:

Jana Řezníčková
- Plzeň

Vít Pospíšil
– Hradec Králové

Radmila Sýkorová
- Rakovník

Pro 2. stupeň ZŠ a školy střední nabízíme výukový program Prevence neplánovaných
těhotenství a interrupcí, který ve školách vyučujeme již 15. rok.
Program Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí má za cíl oslovit mladou generaci, žáky základních a středních škol, s informacemi vedoucími k zodpovědnosti v jejich budoucích intimních životech, při plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu.
Vysoký počet neplánovaných těhotenství a interrupcí je společenský jev, jehož příčiny
lze hledat především v nezodpovědnosti v sexuálním životě a s tím související absenci informací o věcech, jako jsou principy plodnosti, prenatální vývoj člověka, zdravotní a etické
aspekty interrupcí. Mládež je skupinou, která si své názory a postoje k této problematice
teprve vytváří a je třeba jim poskytnout pravdivé a úplné informace, které jim umožní, aby
své postoje a názory mohli svobodně zformovat.
Představujeme lektory programu:

Jitka Kultová
– Plzeňský kraj

Petra Egnerová
– Čes. Budějovice

Radek Pospíšil
– Kolín

Michal Koťátko
– Semily

Martin Růžička
– Litoměřice

Jana Manethová
– Roudnice n/Labem

Vilém Řezáč
– Liberec

Vít Pospíšil
– Hradec Králové

Drahoslava Stehlíková

Renata Zajíčková

Viktoria Zemanová

– Šumperk

– Vsetín

– Hodonín

Za celý rok 2014 uskutečnili naši lektoři 17 progamů Moje cesta na svět, ve 4 základních školách pro 360 posluchačů a 115 programů Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí v 64 školách pro 2097 posluchačů
5. Spolupráce se ŠIK
Po dlouhých přípravách se nám podařilo připravit preventivní spoty na téma jedinečnost života, které jsou od listopadu 2014 vysílány díky společnosti ŠIK několikrát denně
na 400 základních a středních školách v ČR.
Autorkou spotů Retrospektiva a Osobnost je spolupracovnice NIŽ Gabriela Jakubcová, která měla na starost vše od návrhu po realizaci. Velký dík patří také křesťanskému
sboru Slovo života Brno, které realizaci projektu finančně zaštítilo.
Více o projektu ŠIK najdete na www.sikcz.cz.
Preventivní spoty můžete shlédnout
na facebookové stránce NIŽ.
6. Poradna pro život
Po dlouhých přípravách a nekonečném hledání vhodných prostor jsme v prosinci
2013 konečně otevřeli naši první PORADNU PRO ŽIVOT.
Poradna sídlí v Plzni, přímo v centru, v Husově 1, a je otevřena každé pondělí v čase
16-18 hodin. Poradna je primárně určena pro posluchače ze škol, ale také pro širokou
veřejnost. Poskytuje pomoc mladým dívkám a ženám, ale nejen jim, pokud se ocitly v situaci, s níž si nevědí rady. Nabízí krizovou intervenci, sociální poradenství nebo jen možnost si popovídat a své starosti sdílet. Zprostředkuje kontakt na odborná a poradenská
centra a azylové domy.
Velkou pomoc v přípravách poskytla Nadace mezinárodní potřeby, která zafinancovala nezbytný kurz krizové intervence pro poradenského pracovníka.
V průběhu roku 2014 jsme zaznamenali 13 kontaktů, převážně mailovou, telefonickou a sms formou.
V říjnu se narodilo naše první zachráněné miminko, jehož maminka se díky podpoře
poradny rozhodla si ho ponechat.
7. Lektorský den
V sobotu 14. 6. 2014 se uskutečnil v Plzni Lektorský den, tradiční každoroční setkání
lektorů, členů správní a dozorčí rady a přátel společnosti, na němž byla zhodnocena činnost NIŽ v uplynulém školním roce a proběhla příprava pro rok následující. Lektoři Jana
Řezníčková a Martin Růžička obohatili program dne svými výukovými prezentacemi.
8. Prezentace společnosti
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika seminářů a konferencí, kde jsme prezentovali práci společnosti. V září to bylo na soustředění lektorů Nadace mezinárodní potřeby
a F nadace a v říjnu na konferenci Když je třeba prevence.

V březnu jsme se též zúčastnili v Praze Pochodu pro život, který místo NIŽ už několik
let pořádá Hnutí pro život.
V průběhu roku jsme byli též pozváni hovořit o práci NIŽ na několika křesťanských
bohoslužbách v Plzni, Pardubicích a Brně.
9. Žádosti o granty
V tomto roce se NIŽ účastnila několika výběrových řízení. Úspěšní jsme byli u opět
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 měla NIŽ pro rok 2014 dostatek finančních prostředků na úhradu mzdových nákladů lektorky Jitky Kultové, kterou společnost
zaměstnává na 0,6 úvazku.
Více o práci Nadace Mezinárodní potřeby na: www.incz.info

10. Hospodaření NIŽ za rok 2014

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2014
Příjmy:
Nadace Mezinárodní potřeby

114.500,-

členské příspěvky a dary

57.833,-

platby škol za programy

58.115,-

bankovní úroky

9,-

vzdělávací kurzy

6.750,-

Příjmy celkem

237.207,-

Výdaje:
kancelářské potřeby+materiál

1.796,-

cestovné

17.279,-

telefon+ostatní služby

34.663,38

hr. mzdy Kultová

102.274,-

hr. mzdy ostatní

21.450,-

sociální poj.

25.570,-

zdravotní poj.

9.205,-

zákonné poj.

433,-

bankovní poplatky

2.561,-

občerstvení

3.453,20

pokuty

498,-

příspěvky

300,-

výdaje celkem

219.482,58

Výsledek hospodaření :

17.724,42

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 výukovými programy.
Děkujeme i naší věrné účetní, která pečuje o všechny náležitosti v této oblasti.
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

