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 Otevřená spolupráce prospívá občanům i představitelům obce  

Síť mateřských center iniciovala ve středu 25. 3. 2015 setkání mateřských center na Praze 1 

s představiteli obce. Beseda se konala v rámci celorepublikové kampaně Spolu u kulatého 

stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor.  

Jádrem diskuze byla široká škála činností mateřských center a jejich přinos rodinám i celé společnosti, 

tedy i městské části. Mateřská centra často pomáhají rodinám se službami, které nedokáže pokrýt jiná 

institucionální péče. Zazněly i příklady z dalších městských částí. 

„Paní radní Mgr. Evě Špačkové jsme nastínili, že právě široký záběr, který mateřská centra zahrnují, 

komplikuje jejich zařazení do grantových programů. Proto jeden z podnětů směřoval k možnosti úprav 

dotačních systémů,“ upřesňuje jeden z výstupů Bára Šabachová, výkonná ředitelka Komunitního 

centra Kampa.  

„Jsme rádi, že na závěr diskuse se přítomní dohodli, že nestačí jen běžná spolupráce, ale že je 

důležité se setkávat na pravidelnější bázi a společně řešit aktuální problémy,“ dodává k výsledkům 

besedy Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC.   

 

Kontakt:  

Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017 

 

 

 

 

TRUST - Transparent, Respected, sUstainableSocieTy - 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 současnédobě sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz 
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