ETICKÝ KODEX SÍTĚ PRO RODINU, z.s. (dříve Sítě mateřských center o.s.)
Závazný dokument pro jednotlivé členy, pro členy volených orgánů a pro zaměstnance Sítě pro
rodinu schválený valnou hromadou Sítě MC 1. 12. 2007
POSLÁNÍ SÍTĚ PRO RODINU
 koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních
organizací
 posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské
role ve společnosti
 podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
 podpora zdravého života ve zdravém prostředí
GARANCE SÍTĚ PRO RODINU
Síť pro rodinu garantuje, že členská organizace:
 není zřízena za účelem vytváření zisku
 je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem
 je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení
 dodržuje princip svépomoci
 plní sociálně preventivní funkci
 je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti
 motivuje k aktivnímu rodičovství
 poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky
 umožňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí
 nabízí seberealizaci
 se stává otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost
 se podílí na rozvoji občanské společnosti
Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti není rozhodující.

ČLENOVÉ SÍTĚ PRO RODINU, ČLENOVÉ JEJÍCH VOLENÝCH ORGÁNŮ A JEJÍ
ZAMĚSTNANCI SE ZAVAZUJÍ DODRŽOVAT:
1. Otevřenost a vzájemnou důvěru
 poskytují otevřeně informace uvnitř Sítě pro rodinu a uvnitř svého MC
 zacházejí důvěrně se svěřenými informacemi *
 podporují vytváření otevřených vztahů uvnitř i navenek Sítě pro rodinu
 nejednají v rozporu s posláním, cíli a garancí Sítě pro rodinu
2. Věrohodnost
 jednají v souladu s platnými zákony České republiky
 šíří dobré jméno Sítě pro rodinu MC a svého MC
 nepoškozují svojí činností dobré jméno Sítě pro rodinu
 dodržují dohodnutá pravidla uvnitř a navenek
3. Toleranci a rovné příležitosti pro všechny
 podporují principy otevřenosti a rovných příležitostí pro všechny
 přijímají, přehodnocují a řeší podněty související s rizikem konfliktu osobních zájmů
jednotlivců a společných zájmů Sítě pro rodinu
 vyjadřují se k eticky kontroverzním tématům po vzájemné konzultaci
4. Transparentnost
 uplatňují transparentní organizační strukturu
 zajišťují dostupnost informací o činnosti
 zabezpečují transparentní hospodaření s finančními prostředky
 přijímají finanční podporu od transparentních organizací
 bedlivě zvažují podporu politických stran, osobností a podnikatelských subjektů.
* Za důvěrné se považují takové informace, které jsou takto označeny.

