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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
na konci úvodního slova ve výroční zprávě za rok 2015 jsem slíbil, že nepřestaneme usilovat o naplňování poslání naší organizace, které jsme si vytyčili při jejím
založení, tedy ochraňovat základní lidské právo, právo na život od okamžiku početí do
přirozené smrti. V roce 2016 jsme v naší práci pokračovali a podařilo se nám ji posunout zase kousek dál. O našich programech a statistikách si můžete přečíst dále v této
výroční zprávě.
Na tomto místě bych chtěl především poděkovat všem, kteří s námi v roce 2016
jakkoli spolupracovali a pomohli nám.
Jsou to naši partneři, kteří podporují naši činnost finančně a bez nichž bychom ji
mohli vykonávat jen velmi obtížně. Jsou to: Nadace Mezinárodní potřeby, Křesťanské společenství Plzeň, křesťanské sbory Cesta života v Českých Budějovicích a Cesta
života v Českém Krumlově a řada individuálních dárců, kteří pravidelně posílají svůj
příspěvek na naši činnost.
Děkuji našim lektorům, kteří navštěvují základní a střední školy s preventivními
programy a pomáhají formovat postoje žáků k lidskému životu a jeho hodnotě. Vím,
že se snažíte svou práci dělat stále lépe a lépe. Moc si vás vážíme.
Poděkování patří i naší věrné paní účetní, která pečuje o všechny náležitosti v této
oblasti.
Děkuji také všem dobrovolníkům a příznivcům, kteří nám pomáhali, radili a povzbuzovali nás.
Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v budoucnu. Čeká nás proces vedoucí
k certifikaci společnosti a našich programů. Jsme rádi, že poptávka po našich programech roste a že odezvy jsou výborné. Pojďme tedy i v dalších letech společně naplňovat naše poslání co nejlépe budeme schopni.
					
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 22 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 2016
1. Správní rada
Správní rada na svých setkáních během roku projednala a schválila:
pokračovat v zaměření organizace na 3 hlavní projekty:
preventivní programy ve školách
poradenská práce
vzdělávání pedagogů v rámci DVPP
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2015 a rozpočet pro rok 2016
přípravu organizace na certifikaci dle standardů MŠMT
realizaci vzdělávacího kurzu pro lektory
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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 2015 a výroční zprávu
pro rok 2015. Členky dozorčí rady se též zúčastnily tradičního lektorského dne, aby
společně se správní radou a lektorským týmem zhodnotili uplynulý školní rok 2015-16.
Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.
3. Vzdělávání pedagogů a lektorů
V lednu byl v rámci každoročního prohlubování kvalifikace lektorů uspořádán vzdělávací kurz s tématem Lektorské dovednosti, který vedla členka správní rady NIŽ Mgr.
Martina Kočerová.
V červnu potom díky získanému daru na vzdělávání lektorů jsme mohli pro lektory realizovat 5denní lektorský kurz ve Strakonicích zaměřený na prevenci rizikového chování.
Poskytovatelem byla společnost Do světa, která je akreditovanou organizací pro pořádání
těchto vzdělávacích akcí. Většina našich lektorů tak mohla získat potřebné
znalosti a dovednosti k další práci v oblasti prevence rizikového chování.
5. Preventivní programy ve školách
Realizace preventivních programů je hlavní činností NIŽ a tak i tento rok se naši
lektoři plně věnovali této práci. Během roku oslovili více než 4500 posluchačů.
Pro 1.stupeň ZŠ je určen výukový preventivní program Moje cesta na svět.

Východiska: 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.
Dovednosti pro život: komunikace, uvědomování si hodnot, schopnost vnímat
hodnotu lidského života včetně vlastního, prosociální chování, schopnost rozeznat
a čelit sexuálnímu násilí
Cíle programu:
žák zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy
orientuje se v základních otázkách vývoje dítěte před narozením a při jeho příchodu na svět
chápe důležitost láskyplného prostředí pro narození a výchovu dítěte
dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci jim zorientovat se
v této problematice úměrně věku
Stručný popis programu: V první části se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhá
interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si
téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.
Cílová skupina: 3.-5. ročník ZŠ
V roce 2016 realizovali naši lektoři 101 těchto programů ve 41 školách pro 2091
posluchačů.
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Lektory programu jsou:

Jana
Řezníčková
Plzeň

Vít
Pospíšil
Hr. Králové

Radmila
Sýkorová
Rakovník

Renata
Zajíčková
Vsetín

Petra
Egnerová
Č. Budějovice

Karla
Mihatschová
Trutnov

Viktória
Zemanová
Hodonín

Pro 9.ročník ZŠ, případně i pro 1. ročníky SŠ je určen program Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí.
Cíle:
žák rozumí základním principům lidské plodnosti, početí, prenatálního vývoje
a porodu
zná možnosti, jak řešit nečekané těhotenství
orientuje se v nabídce antikoncepčních metod, včetně jejich spolehlivosti a rizik
ví, kam se obrátit v krizové situaci
uvědomuje si hodnotu lidského života, včetně života nenarozeného a vlastního
uvědomuje si rizika spojená s předčasným začátkem intimního života, včetně
nečekaného těhotenství a jeho následky
dokáže čelit společenskému tlaku a odmítnout rizikové sexuální jednání
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Stručný popis programu: První část programu je zaměřena předání informací
a upevnění znalostí v oblasti reprodukčního zdraví. Druhá část se prostřednictvím
diskusí a her zaměřuje na formování postojů a hodnot a rozvíjení osobních kompetencí spojených s předcházením rizikovému sexuálnímu chování.
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ, 1.ročník SŠ
Lektory programu jsou:

Jitka
Kultová
Plzeňský kraj

Petra
Egnerová
Č. Budějovice

Michal
Koťátko
Semily

Renata
Zajíčková
Vsetín

Martin
Růžička
Litoměřice

Viktoria
Zemanová
Hodonín

Vít
Pospíšil
Hradec Králové

Drahoslava
Stehlíková
Šumperk

V roce 2016 uskutečnili lektoři 121 těchto programů v 67 školách pro 2502 posluchačů.

6. Poradna pro život
Od prosince 2013 byla otevřena především pro účastníky preventivních programů PORADNA PRO ŽIVOT.
Poradna sídlila v Plzni, přímo v centru, v Husově 1, a byla 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 2016 poradna řešila 10 případů žádosti o konzultaci, radu či pomoc, ve všech případech prostřednictvím emailu, sms nebo telefonicky. Vzhledem
k tomu, od září funguje pouze touto formou.
7. Lektorský den
V červnu se ve Strakonicích 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.
8. 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 loňském letním zasedání schválila přípravu na proces certifikace společnosti. Od školního roku 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.
V roce 2016 se NIŽ podařilo nastavit uvedené procesy a postupně se tak na certifikaci začít připravovat. Samotná certifikace organizace a programů by měla proběhnout v roce 2018.
9. 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 2016 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 v roce 2016
Příjmy:
Nadace Mezinárodní potřeby

127 600 Kč

Dary jednotlivců a organizací

52 050 Kč

Platby za programy

123 925 Kč

Bankovní úroky

2 028 Kč

Příjmy celkem

305 603 Kč

Výdaje:
Mzdy lektorů

155 313 Kč

Telefon a ostatní služby

76 029 Kč

Cestovné

20 920 Kč

Sociální pojištění

25 980 Kč

Zdravotní pojištění

9 352 Kč

Zákonné pojištění

444 Kč

Bankovní poplatky

2 690Kč

Kancelářské potřeby a materiál

3 811 Kč

Občerstvení

3 730 Kč

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření :

298 269 Kč

+ 7 334 Kč

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

