ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně a kolegové, podporovatelé a přátelé Národní iniciativy pro život.
Rok 2020 se pravděpodobně zapíše do historie naší organizace jako jeden
z nejnáročnějších díky bezprecedentnímu uzavření základních škol, mj. nejdelšímu
v celé Evropské unii. Přesto se našim pracovnicím, pracovníkům a lektorkám dařilo
postupovat dále v uskutečňování naší vize. Velmi vám všem za tuto práci děkuji.
Děkuji všem dárcům, kteří naši organizaci věrně podporovali i v době nelehké, kdy
mnoho programů v základních školách bylo zrušeno. V udržení naší činnosti, která
přešla z velké části do on-line modu, nám tentokrát pomohl i státní program pro
podporu zaměstnanců Antivirus.
Naši činnost jsme soustředili především na zkvalitnění on-line prostředí naší práce, ať jsou to pravidelné příspěvky na sociálních sítích – Facebook nebo vytvoření
on-line programů pro základní školy. Díky sociálním sítím se nám podařilo oslovit
i nové cílové skupiny pro naši práci.
Všichni doufáme, že v roce 2021 budeme moci vystoupit z virtuálního prostředí
našich počítačů a vrátit se k realizaci programů Národní iniciativy pro život přímo
v budovách základních škol.
Přeji vám všem do roku 2021 mnoho zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.					

					

Martin Viktora
ředitel NIŽ

OD HISTORIE K SOUČASNOSTI
NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT - 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.
NIŽ je nenáboženskou a nepolitickou, státem registrovanou obecně prospěšnou
společností, jejímž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí do přirozené smrti.
V první léta byla pozornost zaměřena na pořádání odborných přednášek a seminářů, Pochody pro život (1996-1998) a prezentaci pro-life problematiky v regionálních
rozhlasových stanicích. Publikováno bylo 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 postupně přesunulo na realizaci preventivních programů ve školách. Lektoři NIŽ navštěvují základní a střední školy v jednotlivých krajích s certifikovaných programem všeobecné primární prevence PRO
ŽIVOT.
Činnost společnosti je financována z plateb za preventivní programy, darů jednotlivců a organizací a z dotací.

STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitel (statutární orgán společnosti):
Martin Viktora
Správní rada:
Petr Petrášek (předseda SR), Zuzana Rendlová, Jitka Kultová
Dozorčí rada:
Martina Petrášková (předseda DR), Lenka Štantýská, Šárka Suchánková
Zaměstnanci:
Lektorka Jitka Kultová 0,8 úvazku.
Ostatní lektoři pracují na dohodu o provedení práce.

CO VŠE SE ODEHRÁLO V NIŽ V ROCE 2020
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
v době uzavřených škol v důsledku pandemie nabízet školám program on-line
formou
pokračovat dále v provozování Poradny pro život pro účastníky programu
(e-mailovou a telefonickou formou)
usilovat o rozšiřování lektorského týmu do dalších krajů ČR
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2019 a rozpočet pro rok 2020
přijala rezignaci členky dozorčí rady Zuzany Rendlové a členky správní rady
Martiny Kočerové, a rozhodla, že na uvolněnou pozici člena správní rady přijme Zuzanu
Rendlovou, na uvolněnou pozici člena dozorčí rady přijme Šárku Suchánkovou
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DOZORČÍ RADA
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.
INTERNÍ PRÁCE V LEKTORSKÉM TÝMU
I v pandemickém roce 2020 se lektorský tým programu „Pro život“ sešel dvakrát na
školení a na supervizním setkání. Lektoři se shodují, že jsou tato setkání nepostradatelnou součástí jejich práce, během kterých společně pracujeme na tématech, která
během školného roku vyvstanou jako aktuální.
Tento rok jsme intenzivně pracovali na velké revizi všech lekcí programu. Upravili
a vyladili jsme obsah jednotlivých lekcí a jejich názvy. Lekce mají také zcela nové prezentace.
Část lektorského týmu se v září zúčastnila soustředění lektorů Nadace Mezinárodní
potřeby a F-nadace. Na čtyřdenní akci se sešli lektoři z různých organizací, kteří pracují
v oblasti primární prevence rizikového chování.

MALÁ UKÁZKA Z NOVÝCH PREZENTACÍ

ŠKOLENÍ PRO ADEPTY
Rok 2020 byl mimořádně bohatý na školení, určené pro zájemce o lektorskou práci.
Sešli jsme se celkem 3x (a z toho jednou on-line) a po úspěšném složení zkoušky se
náš tým rozšířil o 8 lektorů. Současně 3 lektoři tým v průběhu roku opustili, aby se věnovali dalším aktivitám (Viki Zemanová, Jana Řezníčková) či zaslouženému odpočinku
(Hanka Šrámková).
Kurzy pro adepty realizujeme s podporou LF UK v Plzni. V roce 2020 MUDr. Lada
Eberlová, která nám dosud adepty školila a zkoušela, předala žezlo kolegyni MUDr.
Věrce Křížkové.

LEKTORSKÝ TÝM PRO ROK 2020
Lektorský tým byl v roce 2020 rozšířen do dalších oblastí.
Plzeňský kraj je místo, kde naši lektoři učí nejdelší dobu a také jsou tu lekce našeho
programu objednávány nejvíce.
Naším záměrem je, aby v budoucnu každý kraj měl oblastní tým, který se bude
školám v kraji intenzivně věnovat.
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY VE ŠKOLÁCH
Pandemie koronaviru nejvíce zasáhla naši klíčovou oblast a to
práci ve školách.
Pro většinu z lektorů to znamenalo, že se
programům věnovali jen
v omezeném míře. Noví
kolegové čekali na otevřené školy, aby mohli začít
přednášet.
V době, kdy byly v březnu z nařízení vlády školy uzavřené a výuka přešla do
distančního režimu, jsme hledali cestu, jak školám preventivní program nabídnout
v on-line prostoru. Lekce pro žáky 3.-6.tříd bylo možné odložit, ale lekce pro 9.třídy,
které základní školu v červnu opouští, odložit nešlo. Mnohé školy rády přijaly nabídku, aby žáci mohli projít on-line programem.
Lekci Nečekané těhotenství jsme upravili v obsahu i délce tak, aby jej bylo možné
v on-line prostředí efektivně učit. Přítomných učitelů jsme se dotazovali, jak tento
nový formát hodnotili.

Jejich reakce rádi sdílíme:
Základní školy Praha
Program vnímám jako velice užitečný, chválím práci lektorky za celé pojetí tohoto tématu. Jako velký význam vidím formu výuky, lektorka žákům informace předává
zajímavě (žáci se nemají šanci nudit, navíc lektorka s dětmi mluví „jejich jazykem“).
Celková komunikace je výborná, lektorka žáky cíleně vede k diskuzi. Líbí se mi i příběhy ze života, do kterých se žáci snadněji „vžijí“. Jelikož o rizikovém sexuálním chování
řada dětí s rodiči nemluví, toto téma je doma „tabu“, vnímám jako velikou potřebu
toto téma zařazovat do prevence ve škole. O to více hodnotím pozitivně to, že když se
zavřely školy kvůli koronaviru, paní lektorka se zamýšlela nad tím, aby žáci devátých
ročníků o toto téma nepřišli, a připravila tak online program. Preventivní program byl
evaluován. Velice oceňuji práci lektorky, když program flexibilně připravila v online
prostoru. Nejdříve jsem si realizaci nedokázala příliš představit, paní lektorka to však
zvládla skvěle, vlastně to vypadalo tak, jako by se program touto formou realizoval
normálně a běžně (a ne, že to byla vytvořená alternativa v době koronaviru).
n

Současný stav nedovoloval přímý kontakt, myslím si, že pro řadu dětí to bylo
přijatelnější hovořit o věci z domova, že se nestyděli před spolužáky, učiteli. Překvapilo
mě, že to šlo skloubit s dívkami a chlapci dohromady. Děvčata k tomu přistupovala
n

zodpovědněji, více reagovala. Program hodnotila kladně, že se dozvěděla i řadu nového. Chlapci měli pocit, že se jich to tolik netýká, někdo tvrdil, že to pro něj byla ztráta času.
Ještě po mentální stránce nedospěli k tomu o tématu hovořit, ale po fyzické stránce
bohužel ano. Musím po pravdě říci, že mi přišlo, že program 2 hodiny bude
moc, ale nakonec to uteklo velmi rychle. Moc děkujeme za snahu
nám to zprostředkovat i za ztížených podmínek. Věřím, že to
dětem k něčemu bude.
Základní školy Plzeň
Tento program přináší trochu jiný úhel pohledu na problematiku těhotenství, víc z pohledu plodu a morálních hledisek, které dává do
kontextu i s dalšími hledisky (třeba zdravotními, ekonomickými nebo sociálními).Pro žáky
je to velmi poutavé a atraktivní téma, často se
pro nás učitele projevují vyzrále a aktivně děti,
od kterých bychom to nečekali. Význam spatřuji i v tom, že žáci jsou velmi dobře povzbuzováni
a motivováni k vyjadřování svých názorů, případně ke kladení otázek. Výhodu vidím i v tom, že pro
někoho choulostivé a intimní téma řeší někdo jiný než
učitel. V on-line prostředí je horší udržet koncentraci a pozornost žáků, někteří se nechají rozptylovat lecčíms doma, někteří mají
tendenci se předvádět před ostatními více než obvykle, protože mají pocit, že
z domova se mohou chovat beztrestně, někteří si mohou vypůjčovat identitu svých
spolužáků.
n

Online varianta programu mi nevyhovovala, neukáznění žáci na sebe strhávali
pozornost, ti, které by to zajímalo, neměli zájem se prosadit.
n

Studenti se nenásilnou formou dozví význam interrupce, jaká jsou úskalí předčasného těhotenství. Žáci jsou formou besedy vedeni k zodpovědnému chování v jejich budoucím intimním životě. Pomocí prezentací, videí, obrázků, maket se studenti
seznámí s podrobnou stavbou pohlavní soustavy, lépe pochopí celkový princip fungování těla M/Ž, jednotlivé tělesné pochody před/po. Dále jsou žáci seznámeni s antikoncepčními prostředky a metodami, dozví se výhody a nevýhody některých prostředků
zabraňující početí. V programu neplánované těhotenství dostávají žáci prostor k vyjádření jak při přednášce, tak i při následné besedě, nikdo není nucen odpovídat na
dotazy, pokud je mu situace něčím nepříjemná. Během programu je klima třídy vždy
velmi příjemné, milé, veselé a žáci se dozví podnětné informace k jejich budoucímu vývoji. Výhody online výuky: větší klid než ve škole, žáci se tolik nepředvádí nebo se méně
n

stydí při zpětné vazbě, rychleji odpovídají na dané otázky lektorky bez ostychu. Pravděpodobně se někteří cítí komfortněji, když skryjí kameru a mohou pouze mluvit. Nevýhody
online výuky: chybí interakce lektor – žák – pedagog, více žáků přítomno – více názorů
na různé otázky, více postřehů. Nedochvilnost žáků, problémy s připojením, nemožnost
některých žáků dostavit se na online konferenci (nemají doma notebook, datové připojení,..).

Celkem se nám, ať už ve škole nebo v on-line
prostoru, podařilo v roce 2020 realizovat:
74 lekcí Moje cesta na svět pro 1369 žáků 3.+4. tříd
62 lekcí Dobrodružství dospívání pro 1144 žáků 5.+6. tříd
61 lekcí Nečekané těhotenství pro 1057 žáků 8.+9. tříd

PORADNA PRO ŽIVOT
Poradna funguje od prosince 2013, a je určena především jako podpůrná emailová
a telefonická následná služba pro žáky, kteří prošli naším preventivním programem a mají
po programu nějaké otázky, které by rádi sdíleli. V roce 2020 poradnu kontaktovalo s různými dotazy 6 klientů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
V závěru roku 2020 jsme začali více pracovat na tom, aby NIŽ byla viditelná nejen na
našem webu, ale na Facebooku. Pro školy, zájemce o lektorskou práci, fanoušky a dárce je
to místo, kde mohou nahlédnout pod pokličku jednotlivých lekcí preventivního programu a zaznamenat aktuální dění.

ŽÁDOSTI O DOTACE
Lektorskou práci podpořila v roce 2020 Nadace Mezinárodní potřeby a F nadace.
Dále Plzeňský kraj, a Maranatha z.s. Prostřednictvím Nadace Mezinárodní potřeby také
Biskupství Plzeňské, Cesta života České Budějovice a Křesťanské společenství Plzeň.
Pravidelně práci NIŽ podporovali také drobní přispěvatelé.
Období zavřených škol se nám podařilo překlenout i díky státní podpoře Antiviru B.
Všem organizacím i jednotlivcům, kteří naši práci považují za smysluplnou a hodnou
podpory, velmi děkujeme.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020

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

