NÁRODNÍ INICIATIVA
PRO ŽIVOT, o.p.s.
Výroční zpráva
2015

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
ohlédnu-li se za rokem 2015, mám velkou radost z toho, čeho jsme společně v naší
organizaci dosáhli a co jsme prožili.
Tato výroční zpráva přináší nejen základní informace o organizaci a jejím poslání,
ale také přehled činnosti a finančního hospodaření v roce 2015. Vedle preventivního
programu určeného mladým lidem v 9. třídách, který velmi úspěšně realizujeme ve
školách již řadu let, se nám v tomto roce podařilo rozvinout program Moje cesta na
svět pro 1. stupeň základních škol. Na rozdíl od původního plánu poskytnout ho pedagogům v rámci jejich dalšího vzdělávání jsme přešli postupně k osvědčenému modelu, kdy program přednáší na školách naši lektoři. I díky tomuto kroku jsme v tomto
roce realizovali rekordní počet přednášek z obou programů pro více než 3000 posluchačů.
Zásadním krokem pro celou organizaci bylo rozhodnutí požádat o certifikaci
MŠMT a získat ji v dohledné době. K tomuto dílčímu cíli budeme v následujícím období jako organizace směřovat. Věříme, že tento proces povede k dalšímu nárůstu kvality
námi poskytovaných služeb a tím i ke zvýšení prestiže celé organizace.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat našim partnerům: Nadaci Mezinárodní potřeby, Křesťanskému společenství Plzeň, křesťanským sborům Cesta života v Českých
Budějovicích a Cesta života v Českém Krumlově stejně jako všem individuálním dárcům za finanční podporu naší práce.
Děkuji našim lektorům, kteří navštěvují základní a střední školy s výukovými preventivními programy a berou svou práci jako poslání. Poděkování patří i naší věrné
paní účetní, která pečuje o všechny náležitosti v této oblasti.
Děkuji všem dobrovolníkům a podporovatelům NIŽ. 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.
Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v budoucnu. My Vám na oplátku můžeme slíbit, že v naplňování základního cíle NIŽ, stanoveného již před jedenadvaceti
lety, nepřestaneme.
					
Marek Kult
					
ředitel NIŽ

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. (dále jen NIŽ)
je státem registrovaná obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí do přirozené smrti.
Tento cíl NIŽ plní především osvětovou činností a realizací preventivních programů na základních a středních školách.
Činnost NIŽ je financována z úhrad za preventivní programy, darů jednotlivců
a organizací a grantů.
NIŽ je otevřena pro každého bez ohledu na jeho politické nebo náboženské přesvědčení.

TROCHU Z MINULOSTI
NIŽ byla založena Pavlou a Ondřejem Novákovými v roce 1994 jako nadace, v roce
1999 pak byla dle nové legislativy transformována na 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 následujících letech se těžiště činnosti organizace postupně přesunulo na pořádání preventivních programů ve školách. Lektoři NIŽ navštěvují základní a střední
školy v jednotlivých krajích s programy Moje cesta na svět a Prevence neplánovaných
těhotenství a interrupcí.
JSME PRO ŽIVOT UŽ 21 LET!

STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitel (statutární orgán společnosti): Marek Kult
Správní rada: Petr Petrášek (předseda SR, pastor), Martina Kočerová (VŠ pedagog), Jitka Kultová (lektor NIŽ)
Dozorčí rada: Martina Petrášková (předseda DR), Lenka Štantýská, Zuzana Rendlová
Zaměstnanci: Jediným zaměstnancem NIŽ je lektorka Jitka Kultová na 0,6 úvazku.
Ostatní lektoři pracují na dohodu o provedení práce.

PŘEHLED ČINNOSTI VYKONÁVANÉ
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015
1. Správní rada
Správní rada na svých setkáních během roku projednala a schválila:
zaměření organizace na 3 hlavní projekty:
preventivní programy ve školách
poradenská práce
vzdělávání pedagogů v rámci DVPP
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2014 a rozpočet pro rok 2015
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 v termínu 17.-18.10.2015 v Č. Budějovicích
přípravu organizace na certifikaci dle standardů MŠMT
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2. Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti dohlížela na činnost společnosti a ve spolupráci s účetní
Helenou Novotnou přezkoumala roční účetní uzávěrku za rok 2014 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 2014-15.
Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.
3. Vzdělávání pedagogů a lektorů
V lednu 2015 byl v rámci každoročního prohlubování kvalifikace lektorů uspořádán
vzdělávací kurz s tématem Prevence karcinomu děložního čípku. Kurz vedla jedna z členek lektorského týmu Drahoslava Stehlíková, původní profesí zdravotní laborant v cytologické laboratoři, která se v rámci své lektorské práce uvedenému tématu intenzivně
věnuje.
V roce 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 2014 proběhl v Plzni první kurz pro 6 zájemců z řad pedagogů a lektorů preventivních programů. V říjnu 2015 se potom uskutečnil druhý kurz, tentokrát na půdě
Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho 7 zájemkyň, z nichž
4 se připojily k lektorskému týmu NIŽ.

5. Preventivní programy ve školách
Vlajkovou lodí NIŽ je rozhodně oblast primární prevence na základních a středních školách. V roce 2015 se lektoři věnovali 2 preventivním programům:
Pro 1.stupeň ZŠ je určen výukový preventivní program Moje cesta na svět, který
vytvořila lektorka NIŽ Jana Řezníčková.
Moje cesta na svět je výchovně vzdělávací program určený žákům 3. a 5. tříd
základní školy, který citlivě otvírá téma narození člověka. 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. Cílem programu je dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci
jim zorientovat se v této problematice adekvátně věku.
Lektory programu jsou:

Jana
Řezníčková
Plzeň

Vít
Pospíšil
Hr. Králové

Radmila
Sýkorová
Rakovník

Viki
Zemanová
Hodonín

Renata
Zajíčková
Vsetín

Již 16 let pak NIŽ přináší do škol program Prevence neplánovaných těhotenství
a interrupcí určený pro 2. stupeň ZŠ (obvykle 9. třídy) a školy střední.
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.
Lektory programu jsou:

Jitka Kultová
Plzeňský kraj

Petra Egnerová
Č. Budějovice

Radek Pospíšil
Kolín

Martin Růžička Vít Pospíšil
Litoměřice
Hradec Králové

Michal
Koťátko
Semily

Renata
Zajíčková
Vsetín

Viktoria
Zemanová
Hodonín

Drahoslava
Stehlíková
Šumperk

V roce 2015 uskutečnili lektoři NIŽ 47 programů Moje cesta na svět ve 23 základních školách pro 391 posluchačů a 148 programů Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí v 81 základních a středních školách pro 2 696 posluchačů.
6. Spolupráce se ŠIK
I v roce 2015 pokračovala spolupráce NIŽ se Školním informačním kanálem,
a díky tomu mohli žáci a studenti 400 základních a středních škol na obrazovkách ve
školách několikrát denně shlédnout preventivní spoty na téma jedinečnost života
a nečekané těhotenství.
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.sik.cz.
Spoty je možné shlédnout na facebookové stránce NIŽ www.facebook.com/nizops/
7. Poradna pro život
Od prosince 2013 je otevřena především pro účastníky preventivních programů
PORADNA PRO ŽIVOT.
Poradna sídlí v Plzni, přímo v centru, v Husově 1, a je otevřena každé pondělí
v čase 16-18 hodin. 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 případný potřebný kontakt na odborná a poradenská centra nebo azylové domy.
Během roku 2015 poradna řešila 12 případů žádosti o konzultaci, radu či pomoc,
převážně prostřednictvím emailu, sms nebo telefonicky.

8. Lektorský den
V červnu se v Plzni opět uskutečnil lektorský den, který je již tradiční každoroční setkání lektorů, členů správní a dozorčí rady a přátel společnosti. Lektoři společně sdíleli
své zkušenosti ze škol, a intenzivně jsme se zabývali přípravou na proces certifikace.

9. Příprava na certifikaci
MŠMT vydala doporučení, aby do škol s nabídkou preventivních programů vstupovali přednostně organizace s vysokým profesním standardem. Správní rada tedy
na svém letním zasedání schválila přípravu na proces certifikace společnosti. Pro
nový školní rok 2015-16 byl tedy chod preventivních programů upraven podle standardů MŠMT. V praxi to znamená větší profesionalizaci práce celé organizace, uzavírání smluv se školami, větší zaměření na interaktivitu, zážitkové aktivity a na zpětnou
vazbu od posluchačů i vyučujících. Velký dík patří všem lektorům i školám, že nárůst
administrativy, spojený s tímto procesem, se ctí zvládají. NIŽ plánuje zažádat o certifikaci v následujícím školním roce 2016-17.
10. Žádosti o granty
V tomto roce se NIŽ opět účastnila grantového řízení u Nadace Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory, kteří realizují
preventivní programy v českých školách.
Díky podpoře Nadace Mezinárodní potřeby měla NIŽ pro rok 2015 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

11. Hospodaření NIŽ v roce 2015
Příjmy:
Nadace Mezinárodní potřeby

133 800,-

Dary jednotlivců a organizací

13 413,-

Platby za programy

102 245,-

Bankovní úroky

685,-

Příjmy celkem

250 143,-

Výdaje:
Mzdy lektorů

137 592,-

Telefon a ostatní služby

52 688,-

Cestovné

17 679,-

Sociální pojištění

25 725,-

Zdravotní pojištění

9 260,-

Zákonné pojištění

436,-

Bankovní poplatky

2 664,-

Kancelářské potřeby a materiál

4 656,-

Občerstvení

3 056,-

Výdaje celkem

253 756,-

Výsledek hospodaření :

-3 613,-

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

