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Síť mateřských center pomáhá transparentnosti neziskových organizací 

 

Nástroj transparentnosti neziskových organizací – metoda SRS (Social Reporting Standard) 

upoutává pozornost stále více mateřských center. Síť MC, která tento v zahraničí populární 

nástroj implementuje jako jedna z prvních organizačí v České republice, pořádá k metodě SRS 

sérii workshopů. 

Síť MC se tak zařazuje po bok teprve dvojice organizací, které zavádějí metodu SRS do českého 

prostředí, a pomáhá tak zvyšovat transparentnost nejen svých členských organizací, ale i celého 

českého neziskového sektoru. Série workshopů se bude konat od května 2014 do ledna 2015 ve 

všech krajích ČR. Nejbližší semináře se budou konat 12. 6. 2014 v Litomyšli a 13. 6. 2014 v Děčíně.  

„Síť mateřských center dělá nejen tímto projektem ohromnou věc pro zviditelnění MC, jejich 

profesionalizaci a uznatelnost mezi subjekty ovlivňující společnost. Za důležité považuji jednotně 

působit na veřejnou správu, donátory, partnery a případné sponzory. Metoda SRS nám může přinést 

větší transparentnost i jednotnost“ říká s energií sobě vlastní manažerka Klubu Rodinka z Přerova – 

účastnice workshopu.   

Workshopu v RC Heřmánek v Olomouci se zúčastnil také zástupce Magistrátu města Olomouce Mgr. 

Květoslav Richter, který potvrdil její slova: „Mám radost, že tímto projektem mateřská centra získají 

patřičný kredit a respekt nejen pro veřejnost, ale také pro státní zprávu. Věřím, že získají také 

čitelnost, což bude mít dopad na financování center.“ 

Metoda SRS 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, partnerem projektu je rakouská 

Ashoka (Vídeň) - Innovators of the Public. 

 

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

 

 

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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