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NÁRODNÍ INICIATIVA
PRO ŽIVOT, o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí přátelé,
chtěl bych využít tuto příležitost a v úvodním slovu této výroční zprávy za rok 2018
bych nejprve chtěl poděkovat všem, kteří se na práci Národní iniciativy pro život podílejí. Děkuji Vám za práci, kterou děláte, za podporu, kterou nám prokazujete a za srdce,
které k tomu přikládáte. Nesmírně si toho všeho vážíme.
V roce 2018 jsme udělali významný krok. Poslední květnový den u nás proběhlo
místní šetření organizace na jehož základě jsme získali certifikát odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování od Národního ústavu pro vzdělávání při MŠMT. Tento certifikát mj. prokazuje garanci úrovně kvality našich programů. Chtěl bych i zde ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě dokumentace a celého místního šetření.
Kromě tohoto důležitého milníku jsme pokračovali v naší práci. V této výroční
zprávě se dočtete jak podrobnosti o počtech programů, školeních lektorů tak třeba
i o práci správní či dozorčí rady.
Nakonec bych se chtěl rozloučit, protože jsem se rozhodl po letech své působení
v pozici ředitele NIŽ z osobních důvodů ukončit a předat tuto práci svému nástupci.
Mělo by se tak stát na podzim roku 2019. Bylo mi velkou ctí být součástí práce této
úžasné organizace. Děkuji Vám všem, že jsem u toho mohl být s Vámi. Když jsem byl
v roce 1994 u zrodu NIŽ, netušil jsem, co všechno je před námi. Přeji NIŽ krásnou budoucnost, budu ji vždycky podporovat.					

		
					

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 24 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: lektorka Jitka Kultová na 0,6 úvazku, lektorka Jana Řezníčková na
0,3 úvazku. Ostatní lektoři pracují na dohodu o provedení práce.

PŘEHLED ČINNOSTI VYKONÁVANÉ
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2018
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 2017 a rozpočet pro rok 2018
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 a výroční zprávu. Členky dozorčí rady se též zúčastnily tradičního lektorského dne, aby společně se správní radou
a lektorským týmem zhodnotili uplynulý školní rok 2017-18. Dozorčí rada neshledala
v činnosti společnosti žádné nedostatky.
3. Vzdělávání lektorů
Část lektorského týmu se v září zúčastnila soustředění lektorů Nadace Mezinárodní
potřeby a F nadace. Čtyřdenní akce slouží jako motivační a mentoringové setkání s lektory, kteří pracují v oblasti primární prevence rizikového chování.
V listopadu jsme naplánovali kurz pro nováčky. Kurzu se zúčastnilo 6 nových adeptů, kteří se po novém roce složením zkoušky mohou přidat k lektorskému týmu.
4. Odborný garant
Je pro nás velkým privilegiem, že nad prací NIŽ jako odborný garant již před lety
převzala záštitu doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. z LF UK v Plzni.
Letos jsme získali také pedagogického a preventivního odborného garanta v osobě Mgr. Ing. Renaty Švestkové, Ph.D. , která o programu NIŽ napsala:
„Komplexní výukový program „Pro život“ organizace Národní iniciativa pro život o.p.s., je program, který poskytuje v průběhu celého základního vzdělávání žákům
ucelené, vyvážené a věku odpovídající informace, které se týkají rizikového sexuálního

chování. Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit
ve vývoji v oblasti psychické, zdravotní, sociální.
Orientace v oblasti plánovaného rodičovství a prevence pohlavních onemocnění by
měla patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Je důležité, aby si mladí lidé například u otázky antikoncepce uvědomili, že jejím účelem není usnadnění „nevázaného sexuálního života“, ale že je to velice důležitá součást plánovaného rodičovství. Zejména
období od dvanácti do patnácti let věku dítěte je obdobím rychlých a velkých tělesných
změn. Tím je ovlivněno především vlastní prožívání těla dospívajícího, které je se sexuálním chováním přímo spojené. Dítě by mělo být informováno o všem, co ho zajímá,
důležitou však zůstává forma sdělení.
Někdy bývá náročné mluvit o sexu otevřeně, jazykem dítěte, a ještě k tomu zachovávat
patřičnou dávku intimity, kterou dané téma vyžaduje, a zároveň potřebné profesionální
hranice. V ideálním případě by se s informacemi o sexuálním životě děti měly postupně
seznamovat od raného dětství. Proto považuji za vhodné, že tento program obsahuje
lekce pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Lektorky komplexního výukového programu „Pro život“, tak
jak jsem mohla supervidovat jejich lektorskou činnost, tento požadavek naplňují. Svým
přístupem, neformálností ale zároveň i důrazem na závažnost probíraného tématu, dokáží při lekcích navodit přátelskou atmosféru a díky tomu s dětmi citlivě naváží spolupráci
v tak osobním tématu, kterým beze sporu oblast sexuálního chování je.
Dle mého soudu je komplexní výukový program „Pro život“ v souladu se všemi doporučeními MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách.“
5. Preventivní programy ve školách – program „Pro život“
Preventivní program „Pro život“ je vlajkovou lodí NIŽ, během jednotlivých lekcí
lektoři oslovili v roce více než 5600 posluchačů.
Posláním programu „Pro život“ je poskytovat všeobecnou primární prevenci
v oblasti sexuálního rizikového chování na školách a přispívat tak k dlouhodobé preventivní 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 vý-

znam 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.
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.
V roce 2018 realizovali naši lektoři na I.stupni ZŠ 170 těchto lekcí pro 3121 posluchačů.
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.)
V roce 2018 uskutečnili lektoři 134 těchto lekcí pro 2535 posluchačů.
6. 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 2018 poradnu kontaktovalo s různými dotazy 6 klientů.

7. Lektorský den
V červnu se v Praze uskutečnil lektorský den, setkání lektorů, členů správní a dozorčí rady a přátel společnosti. Lektoři společně sdíleli své zkušenosti ze škol a absolvovali supervizní setkání týmu.
8. Příprava na certifikaci - finiš
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.
Od roku 2017 jsme se na certifikaci intenzivně připravovali, abychom na konci
května 2018 prošli místním šetřením se členy certifikačního týmu. Velké díky za provázení v celém procesu patří našemu kolegovi Vítkovi Pospíšilovi.
Máme velkou radost, že komise uznala práci NIŽ v oblasti primární prevence za
odpovídající odborné způsobilosti a certifikát nám na 5 let udělila.

9. Žádosti o granty
V tomto roce se NIŽ opět účastnila několika grantových řízení.
Lektorskou práci podpořila Nadace Mezinárodní potřeby, díky níž jsme mohli
zaměstnat další lektorku, dále F nadace, Cesta života, Marantatha z.s. a Plzeňské
biskupství. Poprvé jsme získali podporu na primární prevenci u Plzeňského kraje.
Všem organizacím i jednotlivcům za podporu velmi děkujeme.

10. Hospodaření NIŽ v roce 2018

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
www.niz.cz

