
Pracovní skupina na vysoké úrovni pro genderovou rovnost ve 
sportu, kterou založila komisařka Gabrielová, předložila akční plán 
a doporučení pro Evropskou komisi, členské státy EU, národní a mez-
inárodní sportovní orgány a základní organizace, aby dosáhly větší 
genderové vyváženosti ve sportu. Opatření by se měla výrazně zaměřit 
na místní úroveň, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý dopad.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Při přípravě opatření je třeba zvážit osm průřezových témat.

• Začleňování genderového hlediska: všechny 
zúčastněné strany musí ve svých činnostech 
zohledňovat genderové hledisko.

• Intersekcionalita: intersekcionální přístup je nezbytný 
kvůli vzájemnému překrývání příčin nerovnosti.

• Genderové rozpočtování/financování: sportovní 
organizace musí vyčlenit rozpočet na genderovou rovnost.

• Sledování a hodnocení politiky, výzkum: 
zajištění aktuálnosti a účelnosti politiky.

• Vzdělávání: pro vysvětlování významu politiky genderové 
rovnosti jsou zásadní vzdělávací nástroje, které by měly 
být zaměřeny na všechny strategické zúčastněné strany.

• Komunikace: pro zajištění využití zprávy jako referenčního 
dokumentu pro provádění politiky je komunikace nezbytná.

• Koordinátoři pro genderovou rovnost: zajistí 
řádné provádění a monitorování strategií rovnosti.

• Muži jako spojenci: pro dosažení změny je nutné 
zapojit muže v rozhodovacích pozicích.
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TEMATICKÉ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÍ
V rámci zapojení existuje šest klíčových tematických oblastí.

Účast: ženy se sportu věnují méně často než muži.

• Vytvořit akční plány pro genderovou rovnost, 
které budou vyzdvihovat širší přínosy sportu.

• Vytvořit mechanismy na podporu 
sportování všech dívek a žen.

• Podporovat rovnováhu mezi prací/
studiem, rodinným životem a sportem.

• Zajistit rovný přístup ke zdrojům, včetně 
sportovišť, vybavení a oblečení.

• Sledovat a vyhodnocovat pokrok při dosahování 
genderové rovnosti a překážky, které jí brání.

Trenérská a funkcionářská činnost:  
ženy se méně často věnují trenérství než muži.

• Podporovat rozvoj trenérských a funkcionářských 
příležitostí pro ženy na všech úrovních.

• Stanovit cíle pro genderově rovnou účast trenérů 
a funkcionářů ve vzdělávacích programech 
a rozvíjet iniciativy, které ženám zprostředkují 
vnitrostátní a mezinárodní uplatnění.

• Rozvíjet mentorské iniciativy na všech úrovních.
• Zahájit kampaně na zvýšení atraktivity 

trenérství a funkcionářství pro ženy 
a motivovat je k náboru.

• Zavádět nástroje a postupy pro sběr dat 
a podporovat výměnu informací.

Vedení: ženy jsou ve vedoucích pozicích zastoupeny 
nedostatečně.

• Zavázat se k opatřením na zajištění 
genderové rovnosti na vedoucích pozicích.

• Zvyšovat povědomí o hodnotě genderově 
rozmanitého zastoupení ve výkonných výborech.

• Stanovit 50% kvótu pro zastoupení 
žen ve všech rozhodovacích orgánech 
a omezit délku funkčního období.

• Vytvořit programy na zvýšení 
povědomí o předsudcích, které ženám 
brání zastávat vedoucí pozice.

• Spolupracovat se skupinami, které se 
specializují na hodnocení a provádění politiky 
zaměřené na vedení a genderovou rovnost.

Sociální a ekonomické aspekty sportu: 
genderové rozdíly na trhu práce jsou ve  
sportu výraznější.

• Podporovat rovné smluvní podmínky 
a zajistit uplatňování pracovního práva.

• Zajistit rovné příležitosti pro sportovkyně 
a transparentní náborový proces.

• Zavést mechanismy pro zmírnění ekonomické 
nerovnosti, podporovat sociální dialog 
a poskytovat právní a administrativní podporu.

• Zviditelnit problematiku diskriminace 
na pracovišti ve sportu a zavést příslušné 
systémy sledování této problematiky.

• Podporovat a chránit oznamovatele.

Mediální pokrytí: o ženském sportu se 
v médiích příliš nepíše, a to, co se o něm píše, 
často posiluje negativní genderové stereotypy.

• Podporovat rozvoj iniciativ zaměřených na větší 
informovanost o ženském sportu a zajistit, aby 
byly sportovkyně prezentovány spravedlivě.

• Podporovat mediální organizace, aby 
zaměstnávaly genderové redaktory 
a zlepšovaly genderovou vyváženost.

• Zvyšovat povědomí sportovních novinářů  
o předsudcích ve zpravodajství 
o ženském sportu.

• Zavádět nástroje pro sběr dat a výzkum 
a podporovat výměnu informací.

Genderově podmíněné násilí: může být fyzické, 
sexuální nebo psychické. Zažívá ho více žen než mužů.

• Realizovat vzdělávací a preventivní 
programy na všech úrovních.

• Přesvědčit vedoucí činitele ve sportu 
a sportovní organizace, aby se zavázali 
k vymýcení sexuálního obtěžování a násilí.

• Shromažďovat údaje pro hodnocení 
rozsahu tohoto problému a účinnosti 
preventivních iniciativ.

• Vytvořit mechanismy pro oznamování stížností 
a ustanovit pracovníky odpovědné za dodržování 
zásad, kteří budou tyto stížnosti vyřizovat.

• Podporovat výměnu poznatků o prevenci 
násilí ve sportu a budovat partnerství 
napříč sportovními odvětvími.

Celou zprávu a doporučení pracovní skupiny na vysoké úrovni si můžete přečíst na webové stránce:   
https://sport.ec.europa.eu/

https://sport.ec.europa.eu/

