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Drazí přátelé, 

skončil další školní rok (2009/10) a my bychom vás rádi informovali o všem, co se  
v NIŽ i díky vaší podpoře dělo.

   Především naši  lektoři nadále přednášeli na školách ve středních, východních,  
západních a nově také  v  jižních Čechách.  Za celý  školní  rok  tak uskutečnili  123 
přednášek na  65  základních  a  středních  školách  a  také  v  mateřském  centru.  
Přednášek se zúčastnilo 2 463 posluchačů.
   Jsme  velmi  rádi  za  každou  školu,  která  nám otevřela  své  dveře,  za  každého  
posluchače, který měl příležitost vyslechnout klíčové informace o začátku lidského  
života a o nebezpečích umělého ukončení těhotenství. A velkou radost máme z nově  
otevřených dveří v jižních Čechách, kam jsme s přednáškami na jaře také zamířili.

   Během uplynulého roku jsme získali nového spolupracovníka, paní doktorku Ladu  
Eberlovou,  která  je  velkou  pomocí  při  školení  lektorů  a  novou  lektorku,  která 
úspěšně složila zkoušky a doufáme, že se brzy zapojí do práce. Kancelář kontaktovalo  
i několik zájemců o tuto práci. Velmi doufáme, že někteří z nich se k nám připojí.

   Měli jsme příležitost představit práci NIŽ i po  rozhlasových vlnách – byli jsme  
pozváni do regionálního křesťanského vysílání v Plzni.

   A v červnu 2010 jsme zahájili  spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby, která 
v  rámci  svého  programu  Zdravá  mládež  podporuje  práci  lektorů  na  základních  
a středních školách. Více o tomto programu najdete na webových stránkách nadace  
www.incz.info     .

   Od května minulého roku existujeme konečně i na internetu, jste vítáni nahlédnout  
na www.niz.cz .

   Již nyní se připravujeme na další školní rok a budeme pokračovat v naší práci,  
budeme dál vychovávat mládež a měnit jejich postoje k lidskému životu.
 
   Drazí přátelé, jsme opravdu velmi vděčni za vaši přízeň a podporu, bez které by  
naše práce nebyla možná. Jste nepostradatelnou součástí naší práce! Děkujeme!

   Přejeme Vám krásné prožití zbývajících letních dní.

Jitka Kultová
za NIŽ

V Plzni 5. srpna 2010

http://www.incz.info/

