JSME PRO ŽIVOT UŽ 25 LET!

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové, podporovatelé a přátelé Národní iniciativy pro život,
Dovolte mi poděkovat vám, kteří se podílíte na práci naší iniciativy, za nadšení
a vytrvalost. Všem dárcům a podporovatelům za srdečnou ochotu přispět na smysluplnou činnost pro naše školačky a školáky.
Jsme rádi, že se mohlo v roce 2019 našich šest nových lektorů naplno zapojit do
přednáškové činnosti. Národní iniciativa pro život, o.p.s. realizovala cca 360 lekcí pro
více než 7000 posluchačů základních škol. Oslovili jsme asi o 1500 žáků více než v roce
předešlém. V této výroční zprávě se dočtete podrobnosti o školeních i práci správní
a dozorčí rady.
V říjnu 2019 jsem převzal vedení této neziskové organizace a věřím, že se nám
podaří rozšířit naší práci v následujících letech díky certifikaci a zvyšování počtu
lektorů do všech krajů. Rádi bychom oslovili větší množství základních škol. Tomuto
cíli odpovídá i vybudování regionálních center NIŽ.
Věřím, že se nám tyto cíle s vaší laskavou pomocí podaří naplnit. Děkuji vám všem
a přeji vám mnoho dobrého v roce 2020.					

		
					

Martin Viktora
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 je financována z úhrad za preventivní
programy, darů jednotlivců a organizací a dotací. NIŽ je otevřena pro každého bez
ohledu na jeho politické nebo náboženské přesvědčení.
Společnost 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, Moje cesta na
svět plus a Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí.

STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitel (statutární orgán společnosti):
Marek Kult, od 1.10.2019 Martin Viktora
Správní rada:
Petr Petrášek (předseda SR), Martina Kočerová, Jitka Kultová
Dozorčí rada:
Martina Petrášková (předseda DR), Lenka Štantýská, Zuzana Rendlová
Zaměstnanci:
lektorka Jitka Kultová 0,7 úvazku, lektorka Jana Řezníčková 0,4 úvazku.
Ostatní lektoři pracují na dohodu o provedení práce.

PŘEHLED ČINNOSTI VYKONÁVANÉ
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2019
1. Správní rada
Správní rada na svých setkáních během roku projednala a schválila:
pokračovat v zaměření organizace na poskytování programu všeobecné
primární prevence „Pro život“ na základních a středních školách
pokračovat v provozování Poradny pro život pro účastníky programu e-mailovou
a telefonickou formou
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2018 a rozpočet pro rok 2019
na základě přijetí rezignace dosavadního ředitele Marku Kulta hledat adepta
na pozici ředitele společnosti
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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. Dozorčí rada
neshledala v činnosti společnosti žádné nedostatky
3. Nový ředitel společnosti
V průběhu roku se správní radě podařilo získat nového
člověka na pozice ředitele, který vystřídal dlouholetého ředitele
Marka Kulta, který požádal o uvolnění. Markovi za jeho práci
v NIŽ srdečně děkujeme a přejeme vše dobré na další profesní
i osobní cestu.
Novým ředitelem se od 1.10.2019 stal Martin Viktora.
4. Vzdělávání lektorů
V roce 2019 se lektorský tým programu „Pro život“ sešel dvakrát na školení a na
supervizním setkání. Jako tým pracujeme na tom, abychom byli pro naši práci ve školách
dobře připraveni a školení a supervize jsou toho důležitou součástí. Tento rok jedním
z důležitých témat byl postabortivní syndrom, věnovali jsme se také jednotlivým lekcím
programu tak, aby byly co nejužitečnějším nástrojem v prevenci.
V červnu jsme se opět sešli na Lektorském dni a sdíleli, co nám končící školní rok
2018-19 přinesl.

Část lektorského týmu se v září již tradičně zúčastnila soustředění lektorů Nadace
Mezinárodní potřeby a F-nadace. Na čtyřdenní akci se sešli lektoři z různých organizací
z České republiky i ze Slovenska, kteří pracují v oblasti primární prevence rizikového
chování.
Na podzim jsme ještě zvládli připravit kurz Moje cesta na svět plus, který absolventům
z řad našich lektorů umožní přednášet i v 5.třídách ZŠ.
V průběhu roku jsme dvakrát pořádali zkoušky pro nové adepty. Přibylo nám 6 nových
lektorů a to v Karlových Varech, Hradci Králové, Brně, Prostějově a Plzni a rovnou začali
přednášet ve školách.
Představujeme vám lektorský tým pro rok 2019:
PLZEŇSKÝ KRAJ

Jitka Kultová
KARLOVAR. KRAJ

Mária Gernerová

Miriam Petrová

JIHOČESKÝ KRAJ

Petra Egnerová

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Vítek Pospíšil

Jana Řezníčková

Petra Stránská

Hanka Šrámková
PRAHA

Jitka Škodová

Hanka Nábělková

OLOMOUCKÝ KRAJ

Erika Bednaříková

Dada Stehlíková

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jitka Došlová

Eva Grunwaldová

Viki Zemanová

5. Preventivní programy ve školách – program „Pro život“
Preventivní program „Pro život“ je středobodem práce NIŽ, během 360 lekcí
lektoři oslovili v roce 2019 více než 7100 posluchačů a snažili se inspirovat je
k objevování hodnoty lidského života.
Velkou radost máme z toho, že díky novým lektorům naše práce roste a to i v dalších
oblastech.
Dejme prostor žákům a pedagogům, aby vyjádřili, co jim program přinesl a jak
ho hodnotí:
Co ti program přinesl (5.třída):
- Vysvětlil mi, co jsem nechápala nebo o čem jsem nechtěla mluvit.
- Když dospíváme, tak se víc stydíme.
- Uvědomila jsem si, jak se můj život změnil.
- Nejvíc mě bavila vtipná videa.

Co ti program přinesl (9.třída):
- Hodně informací, o kterých jsem vůbec nevěděla.
- Díky příběhům jsem si uvědomil, jak velké riziko nečekané těhotenství je.
- Na nic nespěchat, vše má svůj čas.
- Díky tomuto programu jsem se mohla zamyslet a říct svůj názor.
- Bylo fajn, že paní s námi mluvila jako s kamarády a byla úžasná.
- Už vím, že očkování a pravidelný prohlídky nejsou zbytečný.
- Budu se pořádně chránit, nepůjdu na potrat.
- Obrovský zamyšlení nad životem.
- Sex je veliká zodpovědnost.
- To, co občas vypadá jako konec, může být začátek něčeho hezkého a užitečného.
Hodnocení pedagoga:
- Informace předány zajímavě, zcela profesionální přístup.
- Vynikající, jasné, srozumitelné, jednání lektora založené na upřímnosti.
- Velice dobře odvedená práce, vřelý a otevřený přístup.
- Program vypilovaný k dokonalosti, lektorka dokáže zaujmout, je nadšená, střídá
metody.
- Měla jste svatou trpělivost. Udržet pozornost dětí bez nervozity je obdivuhodné.

6. Prevence neplánovaných těhotenství na JČU
V říjnu jsme měli privilegium přednášet studentům Fakulty zdravotně sociální na
Jihočeské univerzitě.
Představili jsme krátce práci NIŽ a pak jsme si dali dvouhodinovou zážitkovou lekci
“Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí”. Záměrem bylo dát studentům
možnost na vlastní kůži prožít preventivní program v celé jeho kráse a hloubce.
Studenti byli opravdu pozorní, zapojovali se do aktivit. Byli zaujati modely, které při
výuce používáme, živě diskutovali nad příběhy nečekaného těhotenství a odvážně se
pustili do antikoncepčního kvízu.
Na závěr měli možnost program ohodnotit v anonymním dotazníku:
Co ti program přinesl: hezky vymyšlené, dobré aktivity – nové info, radu do života,
skvělá interakce – nové info ohledně antikoncepce – dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací, které určitě předám dál – opravdické příběhy, nestydět se mluvit
o tématu – překvapivě nové ucelené info, zajímavě sestavený program – jak dlouho
vydrží vajíčko a spermie, symptotermální metoda.
Vzkazy studentů: paní byla skvělá a vtipná – jen tak dál – bylo to zajímavé a zábavné
– děkujeme, přijďte zase – dál na tématu pracujete – super zkušenost, jsem ráda, že tyto
programy jsou, ať se vám daří – spoustu spokojených tříd – dobře sestavený program –
program je pěkně připravený, obohacený o aktivity , videa a názorné ukázky – myslím,
že v 9.třídě bych se moc nezapojovala a byla dost nervozní – vyváženost mezi aktivitami
a povídáním byla velmi dobrá – hezké autentické modely.
Ráda bych poděkovala paní doktorce Renatě Švestkové, naší milé odborné garantce,
která nás na fakultu pozvala.

7. Poradna pro život
Od prosince 2013 byla otevřena pro účastníky preventivních programů PORADNA
PRO ŽIVOT. Od září 2016 funguje na e-mailové a telefonické bázi. V roce 2019 poradnu
kontaktovalo s různými dotazy 17 klientů, většina z nich byli žáci, kteří se ozvali po
proběhlém programu ve škole.
8. Žádosti o dotace
Lektorskou práci podpořila v roce 2019 Nadace Mezinárodní potřeby a F nadace.
Poprvé jsme získali podporu na primární prevenci u MŠMT a podruhé u Plzeňského
kraje. Pravidelně práci NIŽ podporovali také drobní přispěvatelé.
Všem organizacím i jednotlivcům za podporu velmi děkujeme.

9. Hospodaření NIŽ v roce 2019

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

