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Síť mateřských center jako partner při tvorbě koncepce rodinné politiky  

Síť mateřských center iniciovala ve čtvrtek 30. dubna 2015 setkání mateřských center 

ve Středočeském kraji s představiteli kraje. Beseda se konala v rámci celorepublikové 

kampaně Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový 

sektor. 

Diskuze byla zaměřena na téma ztráty prestiže rodiny ve společnosti. V souvislosti s tím byla v debatě 

prezentována spolupráce mateřských center se samosprávou na místní i regionální úrovni. V rámci 

programu byl rovněž představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting 

Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí. Prostřednictvím této metody se 

stávají neziskové organizace čitelnější a jejich přínosy pro rodiny i celou společnost srozumitelnější. 

„Věříme, že se podařilo poukázat na přínos činnosti center v otázkách spolupráce na místní, 

regionální i krajské úrovni. Upozornili jsme na celospolečenský problém ztráty prestiže rodiny a jak je 

důležitá prevence patologických jevů, včetně posílení hodnoty rodiny. Jeden z bodů diskuze směřoval 

ke vzájemné spolupráci při vzniku krajské koncepce rodinné politiky, kde by Síť mateřských center 

vystupovala jako rovnocenný partner a odborník v oblasti rodinné politiky“ shrnuje průběh besedy 

Linda Pačesová, krajská koordinátorka Sítě MC ve Středočeském kraji. 

„Mateřská centra jsou svou činností a přínosy považována za nedílnou součást rodinné politiky kraje, 

patří k důležitým aktérům při tvorbě této koncepce a budou určitě zapojena do její přípravy. V průběhu 

roku bude projednán způsob spolupráce se Sítí mateřských center a postupně se začneme tvorbou 

koncepce zabývat konkrétněji,“ uzavřel diskuzi vedoucí odboru sociálních věcí Václav Váňa. 

Na setkání u kulatých stolů po celé republice volně naváže připravovaný symposion, který se 

uskuteční v Praze 18. května 2015.  

 

 

Kontakt: Linda Pačesová, koordinátorka Sítě MC ve Středočeském kraji, linda.pacesova@materska-

centra.cz, 724 954 664 

 

TRUST - Transparent, Respected, sUstainable SocieTy - cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti 

nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu 

a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena 

prostřednictvím metodiky „Social Reporting Standard“ (SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde 

pilotně ověřena a dále rozšiřována. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-

výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat. 

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny 

a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu 

rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje 

svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, 

spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné 

době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz 
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