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Transparentnost jako cesta k rovnocennému partnerství 

 

Transparentní, Respektovaná, Udržitelná Společnost – tak by se dal jednoduše shrnout cíl 

stejnojmenného projektu, který po 22 měsíců bořil mýty o nedůvěryhodnosti neziskového 

sektoru. Svými aktivitami rovněž posílil český neziskový sektor v oblasti transparentnosti.  

Mezi hlavní výstupy projektu patří například metodika Social Reporting Standard pro mateřská centra. 

Jak prezentovat činnost organizace transparentně a v souvislostech a jak neopomenout zdůraznit 

celkový přínos pro rodinu, komunitu a společnost – nejen s tím radí zmiňované metodika, kterou 

v červnu 2015 vydala Síť MC, jež projekt realizovala. 

„Naší dlouhodobou snahou je posílit prezentaci mateřských center tak, aby se jejich činnost a 

především přínos této činnosti staly pro veřejnost, dárce a politické představitele srozumitelnými a 

uchopitelnými,“ vysvětluje záměr metodiky manažerka projektu, Lucie Nemešová a dodává: „Jedině 

tak mají šanci stát se důvěryhodnými a rovnocennými partnery, a posílit tak svou udržitelnost na trhu.“ 

Metodiku před jejím vydáním na vlastní kůži otestovalo na svých výročních zprávách 14 mateřských 

center a 1 spolupracující NNO. Síť MC si však tento inovativní nástroj nenechávala pouze pro sebe a 

s metodou v průběhu projektu seznámila na 152 účastníků celkem 13 workshopů. V druhé půli 

projektu navíc spustila kampaň Spolu u kulatého stolu, v rámci které proběhlo na 20 besed po celé 

ČR, kterých se zúčastnilo 294 diskutujících. Kampaň symbolicky vyvrcholila symposionem o 

transparentnosti, který navštívilo 52 osob.  

Symposion představil příklady dobré praxe z pilotního ověřování a za účasti hostů z řad odborníků 

zasadil metodu SRS do širšího kontextu transparentnosti neziskových organizací. 
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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. 

 

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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