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NÁRODNÍ INICIATIVA
PRO ŽIVOT, o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí přátelé,
ve výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Národní iniciativa pro život, kterou právě čtete, najdete informace o všem podstatném, co se v roce 2017 dělo. Jsou
tu čísla o počtech preventivních programů, žáků a škol i informace o všech důležitých
aktivitách, které se nás týkaly. Máme velkou radost, že tato práce jde dopředu. Naše
programy jsou zase o něco kvalitnější, naši lektoři odvádějí skvělou práci.
Ze všeho bych chtěl zmínit dvě věci. Rozšířili jsme nabídku o další lekci programu
“Pro život” s názvem Moje cesta na svět PLUS. Tato lekce je určena pro žáky 5. tříd
základních škol.
V tomto roce jsme se také dále intenzivně připravovali na certifikaci organizace
u MŠMT, která by měla být završena v roce 2018.
Chtěl bych na tomto místě moc poděkovat Vám všem, kteří se na aktivitách NIŽ
nějak aktivně podílíte, našim lektorům, členům správní i dozorčí rady, všem spolupracovníkům i partnerům. I díky Vám můžeme svým dílem přispět ke kultivaci naší
společnosti. Zároveň Vám přeji hodně síly a úspěchů v roce 2018.			
		

		
					

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 23 LET!

STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitel (statutární orgán společnosti): Marek Kult
Správní rada: Petr Petrášek (předseda SR, pastor), Martina Kočerová (VŠ pedagog),
Jitka Kultová (vedoucí lektorské práce)
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 2017
1. Správní rada
Správní rada na svých setkáních během roku projednala a schválila:
pokračovat v zaměření organizace na 2 hlavní projekty:
preventivní programy ve školách
vzdělávání pedagogů v rámci DVPP
pokračovat v provozování Poradny pro život pro účastníky programu e-mailovou
a telefonickou formou
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2016 a rozpočet pro rok 2017
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 2016 a výroční zprávu
pro rok 2016. Členky dozorčí rady se též zúčastnily tradičního lektorského dne, aby
společně se správní radou a lektorským týmem zhodnotili uplynulý školní rok 2016-17.
Dozorčí rada neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky.
3. Vzdělávání pedagogů a lektorů
V březnu se v Plzni uskutečnil další běh kurzu Moje cesta na svět – výuka rodinné
a sexuální výchovy na I.stupni ZŠ. Vyškolily jsme 2 pedagogy a 2 lektorky, které posílí
náš lektorský tým.
V průběhu roku jsme také intenzivně pracovali na přípravě dalšího stupně kurzu
s názvem Moje cesta na svět PLUS.
Část lektorského týmu se v září zúčastnila soustředění lektorů Nadace Mezinárodní
potřeby. Třídenní akce slouží jako motivační a mentoringové setkání s lektory, kteří pracují v oblasti primární prevence rizikového chování.
4. Preventivní programy ve školách – program „Pro život“
Realizace preventivních programů je v samém středu zájmu NIŽ a tak i tento rok se
naši lektoři plně věnovali této práci. Během roku oslovili více než 5100 posluchačů.
Posláním programu „Pro život“ je poskytovat všeobecnou primární prevenci
v oblasti sexuálního rizikového chování na školách a přispívat tak k dlouhodobé pre-

ventivní strategii ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími institucemi, které
pracují s dětmi a mládeží.
Součástí programu jsou 3 na sebe navazující lekce, určené pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ.
Moje cesta na svět
Cílovou skupinou jsou děti mladšího školního věku (3. + 4. ročník ZŠ)
Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na
lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské
sexuality ve vztahu lásky. V první části se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem
početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celá lekce probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma
zvnitřnit a naučenou látku upevnit.
Cíle lekce:
Žáci vypátrají informace o svém raném dětství (domácí úkol před programem)
Žáci ověří své znalosti z oblasti narození dítěte (kvíz).
Žáci roztřídí, které chování patří a nepatří do láskyplného vztahu (aktivita „Láska x neláska“).
Žáci si vizuálně představí princip spojení genetických sad při početí (aktivita se
zipem).
Žáci objevují jednotlivé etapy prenatálního vývoje dítěte, srdeční tep, velikost...
(práce s modely) a vyjmenují rizikové látky, které v těhotenství škodí.
Žáci vyzkoušejí pocity těhotné ženy na konci těhotenství - zavazování tkaničky
s aktovkou na břiše (hraní rolí).
V závěru lekce jsou žáci schopni odpovědět na otázku: „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?“
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Moje cesta na svět PLUS
Cílovou skupinou jsou děti středního školního věku (5. ročník ZŠ)
Lekce navazuje na předchozí lekci. V první části se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Ve druhé části procházejí etapy
lidského vývoje od početí k porodu a zabývají se a s procesem dospívání , komunikací
a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství.
Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich
tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se
začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno
médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.

Cíle lekce
Žáci pojmenovávají, čím jsou žena a muž z psychologického a biologického
hlediska podobní a čím se liší (úvodní aktivita).
Žáci si na základě vlastních zkušeností a pocitů osvojují/ uvědomují pojmy stud,
soukromí, intimita (evokace - vzpomínky na rané dětství)
Žáci nahlas čtou číslo linky bezpečí 116 111 (Lektor seznamuje žáky s prevencí
proti sexuálnímu zneužívání)
Žáci vyjadřují svůj názor na otázku: Kdy začal tvůj život, diskutují ve skupinách
nad touto otázkou, učí se obhájit svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých.
Žáci si opakují funkci pohlavních buněk a průběhu početí, prenatálního vývoje
a porodu (kvíz a diskuze).
Žáci si uvědomí svou biologickou jedinečnost (aktivita s otiskem prstu).
Žáci se seznamují s biologickými a psychickými změnami v dospívání ženy
a muže, menstruace, poluce.
Žáci nacvičují principy zdravé a úspěšné vztahové komunikace (hraní rolí –
rodina).
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Lekci Moje cesta na svět PLUS vytvořila lektorka Jana Řezníčková na základě rostoucí poptávky ze strany škol. Lekce prošla v průběhu roku 2017 pilotáží na školách
v plzeňském kraji a finální verze určená pro další lektory týmu byla připravena pro
školení na začátek roku 2018.
V roce 2017 realizovali naši lektoři na I.stupni ZŠ 125 těchto lekcí ve 57 školách
pro 2671 posluchačů.
Lektory lekcí jsou:

Jana
Řezníčková
Plzeň

Miriam
Petrová
Plzeň

Vít
Pospíšil
Hr. Králové

Renata
Zajíčková
Vsetín

Radmila
Sýkorová
Rakovník

Petra
Egnerová
Č. Budějovice

Karla
Mihatschová
Trutnov

Viktoria
Zemanová
Hodonín

Jitka
Škodová
Volyně

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí
Cílovou skupinou jsou děti staršího školního věku (9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ)
Lekce je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování
partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost,
panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě
a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich
zpětnou vazbou (hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce
ve dvojici apod.)
Cíle lekce
Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický vznik lidského života - lektor průběhu
lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).
Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce
s modely plodu).
Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality,
dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).
Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství, dokáží zvážit výhody a nevýhody řešení (práce ve dvojicích, hraní rolí v modelových situacích).
Žáci v rámci společné diskuse hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních
metod.
Žáci popisují své pocity a obhajují svá rozhodnutí v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj k nenarozenému životu (práce ve dvojicích,
kolečko obav, anketa rozhodnutí a následná diskuse s celým týmem).
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Lektory programu jsou:

Jitka
Kultová
Plzeňský kraj

Petra
Egnerová
Č. Budějovice

Martin
Růžička
Litoměřice

Vít
Pospíšil
Hradec Králové

Michal
Koťátko
Semily

Renata
Zajíčková
Vsetín

Viktoria
Zemanová
Hodonín

Drahoslava
Stehlíková
Šumperk

V roce 2017 uskutečnili lektoři 137 těchto lekcí v 82 školách pro 2444 posluchačů.
5. Poradna pro život
Od prosince 2013 byla otevřena především pro účastníky preventivních programů PORADNA PRO ŽIVOT. Od září 2016 funguje na e-mailové a telefonické bázi.
V roce 2017 poradnu kontaktovalo s různými dotazy 9 klientů.
6. Lektorský den
V červnu se v Praze uskutečnil lektorský den, který je již tradičním každoročním
setkáním lektorů, členů správní a dozorčí rady a přátel společnosti. Lektoři společně
sdíleli své zkušenosti ze škol. Lektorka Jana Řezníčková představila týmu lekci Moje
cesta na svět PLUS.
7. Příprava na certifikaci
MŠMT vydala doporučení, aby do škol s nabídkou preventivních programů vstupovali přednostně organizace s vysokým profesním standardem. Správní rada tedy
schválila přípravu na proces certifikace společnosti. Od školního roku 2015-16 tedy
ke standardu rosteme.
V průběhu roku 2017 jsme se do příprav pustili intenzivně, abychom na konci
školního roku 2017-18 mohli pozvat certifikační tým.
8. 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 2017 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

Svou podporu lektorské práci poskytla v tomto roce také F nadace a nadace Maranatha a také další dárci, díky kterým je naše práce ve školách možná.

9. Hospodaření NIŽ v roce 2017
Příjmy:
Nadace Mezinárodní potřeby

121 800 Kč

F nadace

16 600 Kč

Dary jednotlivců a organizací

38 491 Kč

Platby za programy

136 821 Kč

Bankovní úroky

36 Kč

Příjmy celkem

313 748 Kč

Výdaje:
Mzdy lektorů

220 400 Kč

Telefon a ostatní služby

25 329 Kč

Cestovné

23 864 Kč

Sociální pojištění

30 278 Kč

Zdravotní pojištění

10 899 Kč

Zákonné pojištění

465 Kč

Bankovní poplatky

891 Kč

Kancelářské potřeby a materiál

1 730 Kč

Občerstvení

4 379 Kč

Oprava PC

2 690 Kč

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření :

322 586 Kč

- 8 838 Kč

