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NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ)
  je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základ-

ního 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 nada-

ce, v roce 1999 byla dle nové legislativy transformována v obecně prospěšnou společnost.
V průběhu let se NIŽ dostala do povědomí české veřejnosti pořádáním odborných před-

nášek 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 pla-
kátů „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.

SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
Drazí přátelé,
především bych chtěl na tomto místě poděkovat Vám všem, kteří se nějakým způsobem 

podílíte na činnosti Národní iniciativy pro život - lektorům, školitelům, členům správní a do-
zorčí rady, dárcům, podporovatelům a všem dobrovolníkům. Vy všichni pomáháte naplnit 
to, co jsme před lety přijali jako naše poslání, tedy chránit základní lidské právo, právo na 
život, od početí až do přirozené smrti.

V roce 2013 jsme pokračovali v přednáškové činnosti pro dospívající mládež, začali jsme 
však přednášet v novém programu i pro mladší děti. V Plzni se rozběhla naše první poradna 
pro život. Měli jsme možnost ovlivnit řadu zejména mladých lidí a pomoci jim utvářet etické 
hodnoty v jejich životě. Jakkoli není možná vidět všude okamžitý výsledek, tato práce má 
velký význam. Za to všechno Vám patří velký dík.

V roce 2014 uplyne již 20 let od založení Národní iniciativy pro život. Ve svém úsilí 
o ochranu lidského života nepřestaneme, budeme pokračovat a snažit se nadále rozvíjet 
naši činnost. 

Těším se na to, co je před námi.
Marek Kult

ředitel NIŽ, o.p.s.



PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE  2013

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:

n strategii přednáškové činnosti na školách v ČR
n výroční zprávu za rok 2012, účetní uzávěrku za rok 2012 a rozpočet pro rok 2013
n strategii hledání nových lektorů pro přednáškovou činnost
n přípravu akreditace programu Moje cesta na svět pro DVPP
n strategii hledání nových zdrojů finanční podpory pro přednáškovou činnost u Na-

         dace Mezinárodní potřeby, MŠMT, ČEZ nadace apod.
n hledání možností k otevření poradny v Plzni v roce 2013 (bude určená především 

          pro posluchače z přednášek)

2. Dozorčí rada 
Dozorčí rada společnosti na jaře 2013 obměnila částečně své složení. Jiřinu Kocmano-

vou vystřídala Zuzana Rendlová, která spolu s Lenkou Štantýskou a předsedkyní dozorčí 
rady Martinou Petráškovou dohlížela na činnost společnosti a ve spolupráci s účetní 
Helenou Novotnou přezkoumala roční účetní uzávěrku za rok 2012 a výroční zprávu pro 
rok 2012. Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.

3. Preventivní programy ve školách   
Vzdělávací preventivní programy patří do centra pozornosti NIŽ a je to proto oblast, 

kterou nejvíce rozvíjíme:
Pro 1.stupeň ZŠ nabízíme výukový program Moje cesta na svět, který vytvořila naše lek-

torka Jana Řezníčková a který se již třetím rokem pilotně vyučuje na 26. ZŠ v Plzni. 
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 pří-
stup 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 pro-
blematice úměrně věku.

 Odborný posudek  výukového programu:
„Jedná se o originální a tvůrčí pojetí výuky dané problematiky. Celý projekt je zpracován in-

teraktivní formou. Děti se aktivně a přímo podílejí na celém průběhu projektu. Odborná náplň 
i didaktické postupy plně odpovídají věkové i vývojové úrovni dané věkové skupiny. Pedagožka 
byla při prezentaci plně v kontaktu s dětmi, byla připravena odpovídat na jejich dotazy a upřes-
ňovat jejich odpovědi. Velmi obratně si dokázala po celý průběh hodiny ověřovat znalosti dětí 
a jejich pochopení dané problematiky. Přínos celého projektu je nesporný pro výuku sexuální 
výchovy na l. st. ZŠ.“   PhDr.  Dagmar Nechutná, klinický psycholog     



  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 ge-
neraci, žáky základních a středních škol,  s informacemi vedoucími k zodpovědnosti v je-
jich 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 in-
formací 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.

V tomto roce realizovalo 9 lektorů 124 přednášek v rámci Programu prevence ne-
plánovaných těhotenství a interrupcí na 71 základních a středních školách, v dět-
ském domově a volnočasovém klubu ve východočeském kraji, středočeském, jiho-
moravském a plzeňském kraji. Programu se zúčastnilo 2343 posluchačů.  

 
Hodnocení ponecháme tentokrát samotným posluchačům ze ZŠ Dolní Bělá 

z dubna 2013:

Jaký z přednášky máte dojem?
Přednáška byla hodně o zamyšlení nad životem
Dobrý, naučný
Líbilo se mi, že jsem se něco víc dozvěděl (na co si třeba dát pozor)
Poučila jsem se, bylo to dobrý
Bylo to dobrý, v životě se to bude hodit
Bylo to fajn, teď už vím zase něco víc a vím na co si dávat pozor a jak se zachovat
Dobrý, líbilo se mi jak nám to podrobně vysvětlila.
Přednáška byla pravdivá, zajímavá a poučná. Změnila jsem spousta názorů k lepšímu.
Dobrý! Dobrý bylo to fajn. Perfektní. Dobrý. Fajn. Docela to ušlo. Dobrý.
Dobrej!

Jak byste přednášku zhodnotili?
1,1,2,2, kladně-1,2,2,2,1,1,1*,1,1,1*,1,1

Jak se stavíte k zákroku interupce?
Nemám to ráda, když nejde o závažnou nemoc či dítěte, tak potrat není potřeba! Jsou 

lepší řešení.



Normální…… Pokud nezajistím rodinu, tak co mi zbývá!
Je to věc člověka, ale je třeba si to promyslet.
Blbý! Dítě přijde o život a můžeme za to my.
Nelíbí se mi , když někdo to dítě stvořil, měli by si ho nechat a přebrat zodpovědnost.
Mě osobně je to dost nechutné tím, že plno dětí přijde o svůj život.
No blbě se to snáší a je ti to líto, že jsi o to přišla.
Nikdy!
Nijak. Nijak. Je to nesmysl. Připadá mi to, jako kdyby někdo někoho zabil.
Je kravina. Ani se mě to nelíbí.
To je ubohost, lepší je adopce.
Radši potrat než, aby dítě žilo v bídě. 
Lepší je adopce.

Jak se vám líbila následná beseda?
Dobrý. – Já tu byl jen půlku. Dobrý. Nebyla zbytečná. Byla poučná. Byla poučná. Nijak. 

Tuto besedu jsem podstoupila ráda. Na nic jsem se nebála zeptat. Jo …. Byla dobrá, 
hlavně ale užitečná. Hodila se, museli jsem přemýšlet, co my sami by sme udělali, kdyby 
jsme byly v té situaci.  Nebylo to zbytečný, lecco jsme se dozvěděli.

Bylo to super.  V poho. Ano – bála jsem se zeptat …… Hodně lidí se tomu smálo, mně 
to nepřišlo moc vtipné, spíš k zamyšlení. 

Myslíte, že taková přednáška je dobrá pro 9. ročník?
Pro 9.třídu, neboli ,,15-ti leté“ je to skvělé doporučení a mnoho užitečných informací, 

hodně jsem u toho přemýšlela.
Ano je. Hodně jsem se dozvěděl.  Určitě ano. Je to poučné.
Ano, začínáme žít svůj život….  Je dobrá. Určitě. Ano, je. Ano, určitě ano. 
Byla poučná. Ano. Ano. Ano. Jo je. Ani ne. Ano, je to dobré. Ano.

Co jste se dozvěděli nového, co vás překvapilo?
Novýho nic. Způsob vysvětlení se mi dost líbil. Nic bylo to tam všechno.  
Nic bych neměnila, bylo skvělé.  Nic mi nepřekvapilo.
MM…. Nic… bylo to prostě fajn i s humorem a velmi naučný.
Nic mně nenapadá. Nic mně nepřekvapilo. Nic bych neměnila.
Nic bych neměnil. Je skvělá. Stylem, jakým to vyprávěla, byl uklidňující. Dlouho jsem 

nevydržela poslouchat tak jako tady. Bylo to skvělé! :-)  



4. Vzdělávání lektorů
V tomto roce se ke zkoušce připravili noví adepti na práci lektora. Zkoušku pod vede-

ním MUDr. Lady Eberlové úspěšně složili a připojili se k týmu lektorů:
Pavlína Kostková z jižní Moravy (vychovatel v DD, kde také svou lektorskou práci vyko-

nává), Dana Lipovská z východních Čech 
Jana Manethová ze středních Čech (která navázala na práci naší lektorky Soni Rauch-

fussové v Roudnici a okolí).
   Na podzim 2013 jsme pak ve spolupráci s Ústavem histologie a embryologie v Plzni 

připravili pro lektory v rámci doškolování odborný seminář, který vedla paní docentka 
Milena Králíčková, vedoucí ústavu. Paní docentce za její obětavou práci děkujeme!

5. Akreditace MŠMT
Na základně rozhodnutí správní rady byly lektorky Jitka Kultová a Jana Řezníčková 

pověřeny připravit akreditaci programu Moje cesta na svět pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP). Během léta a podzimu tak připravily žádost o akreditaci 
NIŽ jako vzdělávací instituce a o akreditaci programu u Ministerstva školství tak, aby 
program Moje cesta na svět mohli po absolvování akreditovaného kurzu samostatně 
vyučovat učitelé na I. Stupni ZŠ. (V lednu 2014 jsme akreditaci úspěšně získali).

6. Lektorský den
V sobotu 15. 6. 2013 se uskutečnil tentokrát v Plzni Lek-

torský den, tradiční každoroční setkání lektorů, členů správ-
ní rady a přátel společnosti, na němž byla zhodnocena čin-
nost NIŽ v uplynulém školním roce a proběhla příprava pro 
rok následující. 

   Mgr. Martina Ko-
čerová připravila pro 
lektory  vzdělávací se-
minář  „Naši posluchači 
očima vývojové psy-
chologie“, který byl pro 
všechny ohromným 
přínosem.



7. Prezentace společnosti
V lednu jsme byli opět pozváni přednášet na konferenci pro mládež v Brně na téma 

Pro život.
   V srpnu jsme přijali pozvání na multicamp UNITED do Vsetína, kde lektorka Jitka 

Kultová měla 2 semináře na téma Dar života.
   V průběhu celého roku jsme práci společnosti prezentovali na bohoslužbách křes-

ťanských společností.
   2x do roka vydáváme  e – zpravodaj, který rozesíláme zájemcům e-mailem. K odběru 

se můžete přihlásit na info@niz.cz.

8. Poradna pro život
Po dlouhých přípravách a nekonečném hledání vhodných prostor jsme v prosinci ko-

nečně 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 si-
tuaci, s níž si nevědí rady. Nabízí krizovou intervenci, sociální poradenství nebo jen mož-
nost 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 zafinanco-
vala nezbytný kurz krizové intervence pro poradenského pracovníka.

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 podporu-
je lektory, kteří pracují na preventivních programech v českých školách.

   Díky podpoře Nadace Mezinárodní potřeby měla NIŽ pro rok 2013 dostatek finanč-
ních prostředků na úhradu mzdových  nákladů lektorky Jitky Kultové, kterou společnost 
zaměstnává na 1/2 úvazku.

 Více o práci Nadace Mezinárodní potřeby na: www.incz.info

                      



PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2013

Hospodaření NIŽ za rok 2013

    Příjmy: 

    Nadace Mezinárodní pomoci 108.439,-

    členské příspěvky a dary 30.364,-

    přednášky 46.547,-

    bankovní úroky 27,09

    Příjmy celkem 185.377,09

    

Výdaje:

kancelářské potřeby+materiál 10.110,-

cestovné 21.782,-

telefon+ostatní služby 24.598,29

hr. mzdy Kultová 88.550,-

hr. mzdy ostatní 10.350,-

sociální poj. 22.138,-

zdravotní poj. 7.970,-

zákonné poj. 400,-

bankovní poplatky 2.628,-

občerstvení 2.364,-

pokuty 780,-

příspěvky 500,-

výdaje celkem 192.179,29

Výsledek hospodaření : - 6.802,20



PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům Národní iniciativy pro život, o.p.s., všem jednotlivcům, or-

ganizacím a křesťanským sborům za jejich finanční i praktickou dobrovolnou pomoc.
   Děkujeme všem aktivním lektorům, kteří navštěvují základní a střední školy s výuko-

vými 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 ge-

neraci 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




