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O institutu EIGE

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
usiluje o prosazování a zajišťování genderové rovnosti napříč Evropskou unií i mimo ni. Výzkum institutu EIGE přispívá k většímu porozumění a lepší
informovanosti o otázkách rovnosti žen a mužů ve
všech sférách společnosti. Institut EIGE upozorňuje na oblasti, ve kterých je stále třeba dosáhnout
pokroku, a poskytuje spolehlivé a praktické informace, čímž podporuje tvorbu politik a úsilí zlepšit
život žen a mužů, a tedy snahu přiblížit Evropu
k dosažení genderové rovnosti.

a dokonce účinky změn klimatu – nelze vyřešit,
aniž by ženy i muži měli rovné možnosti k naplnění svého potenciálu.

Naše práce
Jako jediná agentura EU, která se zaměřuje na
rovnost žen a mužů, zajišťuje institut EIGE kvalitní výzkum a informace pro orgány EU a členské
státy. Činnost institutu EIGE se dotýká mnoha
oblastí veřejné politiky a oslovuje zúčastněné
strany z různých prostředí, přičemž jim poskytuje znalosti a know-how potřebné pro řešení
genderových nerovností ve společnosti.

Figure 3. Scores of the Gender Eq

Vizí institutu EIGE je učinit
rovnost žen a mužů realitou
pro všechny lidi v celé Evropě
i mimo ni.

Institut EIGE disponuje důkladnými odbornými
zkušenostmi a znalostmi, jakož i velkou on-line
knihovnou s rozsáhlou sbírkou publikací a dalších
zdrojů, a je tedy na dobré cestě k naplnění svého
poslání stát se centrem znalostí EU o genderové
rovnosti.

GENDER EQUALITY INDEX
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Proč rovnost žen a mužů?
Odstranění nerovností mezi ženami a muži má
zásadní význam pro vytvoření silnější, spravedlivější a sjednocenější Evropy. Výzvy, kterým
dnes čelíme – od chudoby po nezaměstnanost,

Index genderové rovnosti institutu EIGE ukazuje, že EU
je se skóre 52,9 ze 100 teprve v polovině cesty k rovnosti
žen a mužů.

Mo
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Sledování plnění Pekingské akční
platformy v EU

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Pekingská akční platforma zůstává obrovským
míře závisí na odhodlání a mobilizaci vlád a instiof the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore
milníkem v prosazování posílení postavení žen
tucí na všech úrovních.
related
statistical
information
on
EIGE’s
Gender
Statistics
Database.
na celém světě. Její úspěšnost ovšem ve velké
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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Institut EIGE podporuje EU a jednotlivé členské
státy při plnění tohoto závazku tím, že vypracovává zprávy obsahující poznatky o vývoji i doporučení pro informovanější tvorbu politiky.
Zprávy institutu EIGE zkoumají různé oblasti Pekingské akční platformy podle požadavků předsednictví Rady Evropské unie. V rámci
Pekingské akční platformy existuje 12 kritických
oblastí zájmu a o každé z nich lze v databázi genderových statistik institutu EIGE vyhledávat související statistické informace.

Téměř čtvrtina lidí v Evropské
unii je ohrožena chudobou
nebo sociálním vyloučením.
Více než polovina z nich jsou
ženy.
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Chudoba, gender a prolínající se
nerovnosti
Chudoba je složitý jev o mnoha rozměrech,
kterému nelze plně porozumět bez uplatnění
genderového hlediska. Ženy jsou v celé EU ohroženy chudobou ve větší míře, především kvůli
genderovým nerovnostem na trhu práce, s níž
se během celého života setkávají. Zpráva institutu EIGE zkoumá pokrok, kterého bylo mezi lety
2007 a 2014 dosaženo při zmírňování chudoby v
Evropské unii. Díky průřezovému pohledu zpráva odhaluje mnoho různých aspektů chudoby a
faktory, které zvyšují zranitelnost a rozdíly mezi
ženami a muži.

Zlepšení dovedností žen
a mužů v prekérních formách
zaměstnání v EU
Globalizace a technický pokrok vedou k významným změnám na trhu práce. Komplexita práce se
zvyšuje ve všech odvětvích a profesích, včetně
nízko kvalifikovaných pozic. Analýza institutu
EIGE zkoumá potenciál ke zlepšení dovedností
žen a mužů v EU. Upozorňuje na důležité rozdíly
mezi ženami a muži s nízkou kvalifikací z hlediska
jejich zaměstnatelnosti, postavení na trhu práce
a přístupu k profesní odborné přípravě.

Tato zpráva o chudobě přináší údaje o problémech,
se kterými se potýkají rodiče samoživitelé.
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Evropská unie bez genderově
podmíněného násilí
Násilí na ženách je jedním z nejrozšířenějších porušení lidských práv v dnešní době a formou diskriminace, která ženám působí nebo může působit fyzickou, sexuální, duševní nebo ekonomickou
újmu či utrpení. Posiluje genderovou nerovnost,
snižuje důstojnost a integritu žen a způsobuje závažnou újmu rodinám, komunitám i společnosti.

shromažďování údajů o násilí na ženách v jednotlivých členských státech.

Navzdory tomu, že je tento problém rozšířený po
celé EU, nedostatek informací o této otázce dosud
přetrvává. Institut EIGE aktivně přispívá k důležité
činnosti EU v oblasti prevence genderově podmíněného násilí a jeho odstraňování tím, že usiluje
o zlepšování dostupnosti, kvality a srovnatelnosti
dat o násilí na ženách. Prostřednictvím výzkumu
a shromažďování informací podporuje institut
EIGE evropské orgány, odborníky a odbornice při
odhalování mezer v současných údajích a zvyšování celkové úrovně znalostí a porozumění. Studie
institutu EIGE rovněž upozorňují na rozmanitost
legislativních přístupů v různých členských státech, o které svědčí rozdílné způsoby uplatňování právních předpisů, a na různé přístupy ke

Ženská obřízka

Každá třetí žena v EU zažila od
svých 15 let fyzické či sexuální
násilí nebo obojí.

EU důrazně odsuzuje ženskou obřízku a utrpení,
které působí obětem. Za použití metodiky vytvořené v roce 2014 provede institut EIGE v roce 2017
studii, která přinese odhad počtu dívek ohrožených
ženskou obřízkou v těchto šesti zemích EU: Belgie,
Francie, Itálie, Kypr, Malta a Řecko. Výsledky studie
poskytnou členským státům důležité informace pro
ochranu dívek a žen před ženskou obřízkou a prevenci tohoto problému.

Směrnice o právech obětí
Provést přezkum právních předpisů v institutu EIGE znamená nasadit si „genderové brýle“

Zapojme Evropu do ukončení
násilí na ženách!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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Tým institutu EIGE během kampaně proti násilí na ženách.

a uplatnit hledisko rovnosti žen a mužů. Směrnici
o právech obětí vypracovala Evropská komise
s cílem poskytnout všem obětem trestných činů
v Evropské unii stejný přístup ke spravedlnosti a
podpoře. Důkladná analýza všech 26 článků této
směrnice provedená institutem EIGE pomůže
členským státům implementovat tuto směrnici
způsobem zohledňujícím zvláštní potřeby obětí
genderového násilí. Tato analýza je k dispozici na
internetu.

Násilí na ženách ve středu
pozornosti
V roce 2017 institut EIGE podpoří Evropskou komisi
při zvyšování povědomí o šokující realitě násilí na
ženách v Evropě. Institut se zaměří na poskytování

praktických doporučení členským státům, aby jim
pomohl co nejlépe řešit problém genderového
násilí a chránit jeho oběti. Aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány na internetových
stránkách a sociálních médiích.

Komunikační kampaně –
16 dní aktivismu
Kampaň 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí probíhá každoročně od 25. listopadu (Mezinárodní den proti násilí na ženách)
do 10. prosince (Mezinárodní den lidských práv).
Během těchto 16 dnů institut EIGE spolu s dalšími
globálními aktéry pomáhá zvýšit informovanost
prostřednictvím různých akcí, aktivit a cílených
sdělení.
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Muži a genderová rovnost

Jak do diskuse o rovnosti žen
a mužů zapadají muži?
Politiky a kampaně usilující o genderovou rovnost
se často považují za „záležitosti“ týkající se pouze
žen. Skutečnost je však úplně jiná. Genderové role
mají silný dopad také na muže, kteří ve svém každodenním životě mohou také zažívat nerovnosti.
Ty jsou zvláště patrné v oblastech, jako je dosažené vzdělání a střední délka života. Vytvoření společnosti s větší genderovou rovností by prospělo
všem, a právě proto je tak důležité aktivní zapojení
jak žen, tak mužů.

Oblast „Muži a genderová rovnost“ není samostatnou oblastí zájmu institutu EIGE, protože každý
aspekt jeho práce je utvářen z genderového hlediska. To znamená také uznání skutečnosti, že jak
ženy, tak i muži se mohou setkávat s různými výzvami a příležitostmi, které ovlivňují jejich přístup
ke zdrojům a schopnost rozvinout svůj potenciál.

Kampaň Bílá stužka
V rámci své osvětové činnosti se institut EIGE podílí na kampani Bílá stužka (jedné z největších celosvětových kampaní vedených muži), jejímž cílem

Šest věcí, které můžete udělat
1. Informujte se o násilí a hrozbách,

4. Jděte příkladem chlapcům. Ukažte,

s nimiž se setkávají ženy ze strany
mužů.

že být mužem neznamená kontrolovat nebo ovládat ostatní.

2. Netolerujte sexistický jazyk a vtipy

5. Řekněte o kampani svým přátelům

na pracovišti, ve škole ani v rodině.

a příbuzným.

3. Zamyslete se nad tím, jak k tomuto

6. Na svém pracovišti nebo ve škole

problému mohly přispět vaše vlastní
postoje a chování.

zvyšujte informovanost o násilí na
ženách.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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„Jako muž jsem zvýhodňován. Mohu svobodně
a bez obav říkat a dělat,
co chci. Bojuji proti násilí
na ženách, protože chci,
aby i moje dcera žila
v bezpečném prostředí.“
,
ředitel sociální platformy

Evropský institut
pro rovnost žen a mužů

Připojte se ke kampani Bílá stužka
www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

je zvýšit povědomí o násilí na ženách a dívkách,
kterého se muži dopouštějí, a ukončit je. Kampaň
se snaží upozornit na rozsah a závažnost tohoto
problému a motivovat muže, aby se stali hybnou
silou změn. Tím, že nosí bílou stužku a vyjadřují
se k tomuto tématu ve svém formálním i neformálním okolí, dávají muži najevo svůj postoj, že
násilí na ženách se nesmí tolerovat. Institut EIGE
přesvědčil politické představitelky a představitele
z celé EU, aby demonstrovali svůj politický závazek zvyšovat povědomí o nepřijatelnosti násilí na
ženách.

Slib Bílé stužky
„Jsem jedním z miliard lidí, kteří
věří, že si ženy a muži jsou rovni
a že násilí na ženách nemá na
světě místo. Nošením bílé stužky
dávám najevo závazek, že nikdy
nebudu páchat násilí na ženách,
nebudu je tolerovat a nebudu
o něm mlčet. Slibuji, že budu
usilovat o to, aby skončilo.“
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Statistiky genderové rovnosti

Shromažďování a vyhodnocování statistických
údajů v oblasti rovnosti žen a mužů je jedním
z hlavních aspektů činnosti institutu EIGE. Tyto
statistiky nabízejí úplnější a přesnější obraz o tom,
jaký je život v Evropě z genderového hlediska.
Upozorňují na stávající rozdíly, ale také sledují dosahovaný pokrok. Prostřednictvím shromažďování
údajů a vytváření přehledu o rovnosti žen a mužů
na úrovni EU a členských států se institut EIGE stal
spolehlivým jednotným zdrojem informací pro
tvorbu politiky a odborných studií.

Jak lze genderovou rovnost měřit?
Porozumění rozsahu genderových nerovností
v EU je složitý proces. V zájmu jeho usnadnění vytvořil institut EIGE jedinečný nástroj nazvaný Index
genderové rovnosti. Funguje průřezově v rámci
tradičních oblastí statistiky, jako jsou ekonomika

a zdraví, a člení informace způsobem, který odráží realitu jak žen, tak mužů. Index genderové
rovnosti umožňuje změřit rozdíly mezi postavením žen a mužů (genderové rozdíly) a vypočítat
příslušné skóre – 1 znamená naprostou nerovnost
a 100 naprostou rovnost. Výsledky poskytují jasné
a smysluplné srovnání mezi ženami a muži ve
všech členských státech EU.
Šesti hlavními oblastmi zahrnutými do Indexu genderové rovnosti institutu EIGE jsou: práce, peníze,
znalosti, čas, moc a zdraví. Existují také dvě vedlejší
oblasti: prolínající se nerovnosti a násilí na ženách.
Všechny tyto oblasti úzce souvisejí s politickými prioritami EU. Index ukazuje obrovské rozdíly
ohledně rozdělení času věnovaného péči o děti
a domácím pracím mezi ženami a muži a ohledně
zastoupení žen a mužů v mocenských a rozhodovacích pozicích.
Index genderové rovnosti, který byl poprvé zveřejněn v roce 2013, ukázal, že celkově je EU teprve na
půli cesty k rovnosti. V roce 2015 představil institut
EIGE druhé vydání indexu, které poprvé umožnilo
provést srovnání v čase, protože obsahuje skóre za
roky 2005, 2010 a 2012.

GENDEROVÉ STATISTIK Y INFORMUJÍ O GENDEROV ÝCH
NEROVNOSTECH

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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Oblasti a dílčí oblasti koncepčního rámce Indexu genderové rovnosti.

Podpora genderové rovnosti
v Evropě i mimo ni

Databáze genderových statistik:
zviditelnění neviditelného

V roce 2016 se Srbsko stalo první zemí mimo EU,
která použila metodu institutu EIGE k vypracování vlastního Indexu genderové rovnosti. Srbsko
má nyní k dispozici analytický nástroj, který je
nesmírně užitečný jak pro sledování dosažených
výsledků i nedostatků na vnitrostátní úrovni, tak
v rámci procesu přistoupení k EU. Tento nástroj
Srbsku umožňuje provádět referenční srovnání
s členskými státy EU.

Databáze genderových statistik institutu EIGE je centrem pro všechny statistické informace o rovnosti
žen a mužů. Databáze, která tyto informace sdružuje v rámci jednoho uživatelsky vstřícného nástroje,
vám umožňuje vidět více než pouhá čísla a objevit
klíčové trendy, sledovat pokrok a nalézt důkazy týkající se rovnosti žen a mužů. Můžete vyhledávat podle
klíčových slov nebo procházet databází pomocí statistického „stromu“. Tato databáze je také interaktivní
a umožňuje vytvářet vlastní vizualizace nebo exportovat údaje pro vlastní použití.
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Databáze genderových statistik institutu EIGE

Komu jsou tyto nástroje určeny?
Dobrou zprávou je, že jak Index genderové rovnosti institutu EIGE, tak databáze genderových
statistik jsou k dispozici on-line a používat je může
každý.

Ve zdrojích institutu EIGE se snadno zorientujete,
ať už máte detailní zkušenosti se statistikou, nebo
si chcete jen ověřit některá fakta o rovnosti žen
a mužů. Pojďte se na ně podívat!

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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Co je genderový mainstreaming?

Gender v centru rozhodovacího
procesu
Nejste si jisti, zda má rovnost žen a mužů význam
pro vaši oblast činnosti? Skutečností je, že genderové nerovnosti existují ve všech oblastech
společnosti a ovlivňují náš život mnoha různými
způsoby. To znamená, že chceme-li tyto problémy řešit, musíme se zabývat nerovností v řadě
různých oblastí politiky. Tento přístup, který se
nazývá „genderový mainstreaming“, znamená, že

• metody a nástroje poskytující praktická doporučení, jak genderové hledisko začlenit do každé
fáze politického/programového cyklu – od genderového rozpočtování po provádění genderových auditů,

Platforma pro genderový
mainstreaming
Jak rovnost žen a mužů souvisí se...

BANK

Porozumět genderovému mainstreamingu je nyní
jednodušší než kdy dříve. On-line platforma institutu EIGE pro genderový mainstreaming nabízí
širokou škálu zdrojů týkajících se zjišťování a řešení
genderových nerovností ve všech oblastech společnosti, mimo jiné:
• informace o mnoha různých oblastech politiky představující stávající genderové nerovnosti
v každé oblasti a podrobné údaje o současných
cílech a prioritách na úrovni EU a mezinárodní
úrovni,

Evropský institut
pro rovnost žen a mužů

sportem?

do každého aspektu tvorby politik musí být začleněny potřeby a zájmy žen i mužů.

zemědělstvím?

energetikou?

BANK

• specifické informace o každém z 28 členských
států EU popisující pokrok daného státu při začleňování genderového hlediska,

dopravou?

BANK

• praktické příklady správné praxe v rámci posilování rovnosti žen a mužů v mnoha různých
oblastech.

and Research Organisations, rovnost žen a mužů
v akademických a výzkumných organizacích). Tento
nástroj, který je součástí širšího programu institutu
EIGE v oblasti genderového mainstreamingu, nabízí informace a pokyny výzkumným institucím, jež
chtějí do tohoto odvětví vnést větší genderovou
vyváženost.

a finančních záležitostech

Genderová rovnost v hospodářských

Genderová rovnost ve výzkumu
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Genderová rovnost
v zemědělství a rozvoji venkova
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Ekonomické přínosy genderové
rovnosti
Tato platforma je určena především pro politické
aktérky a aktéry, kteří mohou její on-line zdroje využít pro začlenění genderově citlivého přístupu do
svých oblastí politiky. Poskytuje ovšem zajímavé
poznatky o rovnosti žen a mužů v různých sférách
společnosti, od rybolovu po dopravu a kulturu. Je
to užitečné čtení pro každého z nás.

GEAR
S cílem posílit rovnost žen a mužů v oblasti výzkumu a inovací vypracovaly Evropská komise a Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) nový
on-line nástroj – GEAR (Gender Equality in Academic

Institut EIGE zkoumá sociální a ekonomické přínosy
rovnosti žen a mužů. Předkládá důkazy o tom, že
posílení ekonomického postavení žen by podpořilo udržitelný růst a vedlo k ekonomickým přínosům pro celou společnost.
Studie institutu EIGE o ekonomických přínosech
rovnosti žen a mužů v Evropské unii, která se týká
všech 28 členských států EU, vychází z předchozích
výzkumů a vytváří solidní teoretický rámec a empirický model pro měření ekonomických přínosů
rovnosti žen a mužů v EU.
Institut EIGE posoudí potenciální makroekonomické účinky politik vedených snahou o rovnost žen

15

Genderová rovnost ve zdravotnictví

Genderová rovnost
v oblasti spravedlnosti

Genderová rovnost a mladí lidé

Genderová rovnost a energetika
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Platforma institutu EIGE pro genderový mainstreaming představuje genderové nerovnosti v různých
oblastech politiky.

a mužů v těchto oblastech: vzdělávání, přírodní
vědy, technologie, inženýrství a matematiky, budoucí pracovní uplatnění, účast na trhu práce, rozdíly v odměňování a využití času a plodnost.
Navštivte v roce 2017 internetové stránky institutu EIGE. Naleznete zde očekávané výsledky, které
poskytnou důkazy o tom, že pro dosažení cílů
„Evropy 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ je nutné zaměřit se
na genderové nerovnosti v oblastech, jako jsou

vzdělávání, trh práce, hospodářské a politické rozhodování a sdílení neplacených pečovatelských
povinností.

Genderový přístup k sestavování
rozpočtů
Genderové rozpočtování je strategie pro dosažení
rovnosti žen a mužů prostřednictvím zaměření na
veřejné zdroje. Jde o nástroj, který může pomoci
s plánováním a plněním rozpočtů zohledňujících
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různé potřeby žen a mužů, dívek a chlapců. Zahrnuje plánování opatření a rozdělování zdrojů pro
uspokojování těchto potřeb tak, že se zaměřuje na
otázku, jak mohou příjmy i výdaje správního orgánu
mít různé dopady na ženy a muže a ovlivňovat jejich
socioekonomický status a příležitosti.
V rámci své nadcházející činnosti v oblasti genderového rozpočtování zmapuje institut EIGE v členských

státech EU iniciativy a příklady správné praxe, které
se této oblasti týkají, a v letech 2017–2018 vytvoří on-line nástroj na podporu genderového rozpočtování.
Tento nástroj bude k dispozici v rámci platformy
institutu EIGE pro genderový mainstreaming, což je
on-line soubor znalostí a zdrojů nabízející praktické
metody, jak tento genderový mainstreaming provádět. Jednou z nich je právě genderové rozpočtování.

Studie o ekonomických
přínosech genderové
rovnosti v Evropské
unii institutu EIGE
mapuje a konsoliduje
výsledky výzkumu
s významem pro
tvorbu politik týkající
se toho, jak rovnost
žen a mužů přispívá
k modelu inteligentního
a udržitelného růstu
podporujícího začlenění
v EU. Tato studie
dále rozšíří důkazní
základnu týkající
se kumulativních
hospodářských přínosů
politiky genderové
rovnosti a celkového
dopadu větší rovnosti
žen a mužů na
udržitelnost sociálního
a ekonomického
modelu EU.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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Středisko pro zdroje a dokumentaci
institutu EIGE

Středisko pro zdroje a dokumentaci institutu
EIGE poskytuje rychlý a snadný přístup k více než
500 000 zdrojů o rovnosti žen a mužů v EU-28. Jde
o studie, články, knihy, politické dokumenty, šedou
literaturu, specializované databáze a mnoho dalších materiálů.
Navštivte knihovnu institutu EIGE (http://eige.europa.eu/rdc) z místa, kde se právě nacházíte. Můžete vyhledávat v souborech publikací o rovnosti
žen a mužů významných evropských knihoven.
Naše on-line knihovna poskytuje přístup k materiálům ve všech úředních jazycích EU a neustále
se rozšiřuje.
Chcete mít přístup ke specializované sbírce institutu EIGE o genderové problematice?
• Přijďte nás navštívit! Nabízíme otevřený studijní prostor, ve kterém se mohou setkávat skupiny,
diskutovat spolu a zabývat se otázkami genderové
rovnosti.
• Chcete-li získat podrobnější informace nebo
provést hloubkový výzkum, můžete také navštívit
specializovanou knihovnu institutu EIGE v litevském Vilniusu. Schůzku si můžete dohodnout na
e-mailové adrese rdc@eige.europa.eu.

EuroGender
On-line síť institutu EIGE EuroGender je tím pravým
místem pro veškerou výměnu informací o genderové rovnosti. Členové a členky sítě EuroGender znají
práci institutu EIGE a mají možnost pravidelně přispívat a komunikovat prostřednictvím naživo probíhajících on-line diskusí na různá témata. Jsou také vždy
informováni o nadcházejících akcích a konferencích
týkajících se genderové rovnosti.

On-line glosář a tezaurus
institutu EIGE na téma
genderové rovnosti
obsahuje více než 400
přesných a aktuálních definic
zohledňujících genderové
hledisko.
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Glosář a tezaurus na téma
genderové rovnosti
Víte, jaký je rozdíl mezi „genderovou vyvážeností“
a „rovným zastoupením žen a mužů“? Proč si to
neověřit v novém on-line glosáři a tezauru institutu EIGE. Díky němu mohou všichni lidé v celé EU i
mimo ni rozumět pojmům v oblasti genderové
rovnosti stejným způsobem. Jde o krok k ukončení

zmatků kolem klíčových výrazů. Tento on-line nástroj také přispěje k používání genderově citlivého
jazyka a zpochybní výrazy, jež posilují genderové
stereotypy a ignorují rozdíly mezi ženami a muži.
Glosář a tezaurus na téma genderové rovnosti
v angličtině naleznete zde: http://eige.europa.eu/
rdc/thesaurus. K dispozici budou také jeho překlady
do úředních jazyků EU, jakož i soubor nástrojů pro
psaní zohledňující genderové hledisko.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE v kostce, 2017
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Komunikujme
Genderová rovnost se týká každého, a institut EIGE proto vždy rád informuje co nejširší publikum o novinkách v této otázce. Veškeré činnosti institutu EIGE můžete sledovat on-line prostřednictvím našich
internetových stránek a sociálních médií.
Všechny naše publikace jsou dostupné na internetových stránkách institutu, v jeho Středisku pro zdroje
a dokumentaci a na internetových stránkách knihkupectví „EU Bookshop“.
Vchod do Střediska pro zdroje a dokumentaci se nachází v přízemí našeho úřadu ve Vilniusu, na adrese
Vilniaus gatvė 10. Středisko pro zdroje a dokumentaci je otevřené od pondělí do pátku, od 9:30 do 13:00
a od 13:30 do 18:00. Další informace si můžete vyžádat na této adrese: rdc.info@eige.europa.eu.
V případě výzkumu a zájmu o podrobné informace jste vítáni v naší specializované knihovně ve čtvrtém
patře. Dohodněte si schůzku na e-mailové adrese rdc@eige.europa.eu.
Přihlaste se k odběru zpravodaje institutu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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