
 

 

 

Tisková zpráva            8. 4. 2014 

 

Síť mateřských center pomůže transparentnosti mateřských center  

Ve dnech 7. – 8. 4. 2014 proběhlo v Kroměříži dvoudenní školení metodiky SRS. Školení se 

zúčastnily krajské konzultantky Sítě mateřských center, zaměstnanci Sítě i další zájemci o 

pilotní testování metodiky. Školení vedli školitelé zahraničního partnera - Georg Schoen a 

Olga Shirobokova z Vídně, také Lena Maria Wörrlein z Německa. 

Metoda SRS – Social Reporting Standard napomáhá vytvářet čitelný profil organizace tak, 

aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy 

a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Metodika SRS je využívána 

v Rakousku a v Německu, patnerem projektu je rakouská Ashoka (Vídeň) - Innovators of 

the Public. 

Vyškolené konzultantky povedou v jednotlivých krajích workshopy pro mateřská centra, která 

se zúčastní pilotního ověřování inovativního nástroje SRS. Workshopy pro cílovou skupinu 

budou realizovány ve všech krajích ČR od 5/2014 – 1/2015. 

„Na první pohled se metoda SRS jevila účastnicím/íkům příliš náročná, po dvoudenním 

pronikáním do jejích detailů však došli k závěru, že se vyplatí ji používat, a to z mnoha 

důvodů, jak uvedli v závěrečném hodnocení, jehož výsledky přikládáme,“ hodnotí přístup 

účastnic/íků školení manažerka projektu Marcela Bradová.  

 

Kontakt: marcela.bradova@materska.centra.cz, mobil: 602 793 748 

 

Přílohy: 

Výsledky hodnocení přínosu metody 

Fotografie ze školení 

 

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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Přínos metody SRS – výsledky šetření názorové škály účastnic/íků školení SRS: 

 nový způsob myšlení 

 některým organizacím může pomoci k upevnění spolupráce týmu a uvědomění si 
dopadů jejich činnosti i rozvoj organizace a prezentace navenek 

 širší komunikace o výstupech činnosti v celém kolektivu 

 přechod z kvantitativního hodnocení na kvalitativní hodnocení aktivit MC a tím spojená 
osvěta donorů 

 změna v psaní VZ 

 proces tvorby 

 zaměření na výstup, možnost využít SRS jako nástroj plánování, možnost šíření 
myšlenky MC dál 

 proces uvědomění si aktivit, problémů, přínosů a vizí 

 sjednocení informací 

 podívat se na svou činnost z hlediska dopadů 

 rozvoj MC - zamyšlení se nad vlastní činností a dalším směřováním organizace dovnitř 

 transparentní a srozumitelná prezentace pro další partnery 

 důležitost zaměření pozornosti na přínos, dopad činnosti organizace 

 uvědomění si poslání a smyslu 

 vhodný materiál pro sponzory a dárce 
 

 

Lektorka Lena Maria Wörrlein 

 


