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V zadnjih 50 letih so v več kot 19 državah članicah EU razvili sistem socialnih 
bonov za lažje izvajanje socialnih politik, vključno s tistimi, ki so ciljno 
usmerjene v dostop do osebnih in gospodinjskih storitev in si prizadevajo 
za formalizacijo sektorja. Njihova učinkovitost pri doseganju socialnih 
ciljev je zdaj prepoznana, zato so postali ključni instrument v sektorju 
osebnih in gospodinjskih storitev. Pri izvajanju mehanizmov socialnih 
bonov sodelujejo različne zainteresirane strani, od javnih organov do 
sindikatov, organizacij delodajalcev in izdajateljev bonov, ki imajo skupni 
cilj: oblikovanje uravnoteženega in celovitega instrumenta, ki bo koristil 
vsem državljanom. 
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OPREDELITVE

1 - Boni 

Na splošno se lahko boni opredelijo kot instrument, ki prinaša pravico do prejema določenega blaga ali storitev ali do 
popusta pri nakupu tega blaga ali storitev ali do povračila v primeru odkupa. Ta pravica se lahko izrazi v denarni vrednosti, 
v odstotkih (zmanjšanju), v enotah ali v količini. 

2 - Socialni boni 

Socialni boni, bodisi tiskani ali digitalni, so socialni dodatki, ki jih delodajalci, tako javni kot zasebni, skupaj dodelijo 
svojim delavcem, ki imajo pravico do dostopa do določenega blaga ali storitev, ki izboljšajo njihove delovne pogoje in 
olajšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (kot so dostop do hrane, kulture, prevoza, varstva otrok, počitnic 
itd.). Javni organi lahko socialne bone prilagodijo tudi za razdeljevanje prejemkov in blaginje svojim državljanom kot 
alternativo nadomestilom (v denarju ali naravi). 

Takšno blago ali storitve so dostopne znotraj namenske mreže trgovcev in dobaviteljev. Ta mreža temelji na pogodbenem 
razmerju med posameznim trgovcem/ponudnikom in podjetji, ki izdajajo socialne bone in zagotavljajo njihovo pravilno 
uporabo, zlasti z izogibanjem, da se pretvorijo v gotovino. 

Socialni boni, običajno podprti z javnimi politikami in podprti z nacionalnim davčnim in/ali socialnim okvirom, krepijo 
uspešen socialni in ekonomski model, hkrati pa spodbujajo lokalno in nacionalno gospodarstvo k izpolnjevanju 
določenega socialnega namena. Te lastnosti jih razlikujejo od nekaterih mehanizmov dodatkov za sezonske/občasne 
dejavnosti, ki se začasnim delodajalcem lahko predlagajo kot rešitve za poenostavitev upravnega bremena pri zaposlovanju 
občasnih delavcev. 

Na področju osebnih in gospodinjskih storitev so socialni boni splošno znani kot boni za storitve ali varstvo otrok, odvisno 
od njihovega obsega. 

ZNAČILNOSTI SOCIALNIH BONOV 

Programi socialnih bonov imajo posebne skupne značilnosti, ki določajo okvir za njihovo izvajanje in omogočajo učinkovitost 
bonov pri doseganju določenih javnih ciljev: 

1. OMEJEN GEOGRAFSKI OBSEG: velja samo na omejenem ozemlju (država, regija, podregionalno okrožje a li občina

2. REGULIRAN OKVIR: ureja poseben socialni ali davčni okvir, namenjen izvajanju socialne politike in/ali politike 
zaposlovanja

3. ZA PRAVNE SUBJEKTE: zagotovijo se na zahtevo podjetja ali javnega subjekta

4. DOSTOP DO STORITEV/BLAGA: omogočanje posamezniku, da pridobi blago ali storitve

5. NAMENSKA MREžA: dostop do ponudnikov storitev, ki imajo z izdajateljem dogovor o poslovanju

6. BREZ GOTOVINE: ni jih mogoče zamenjati za denar

7. ENOSTAVNI ZA UPORABO: upravni postopki so poenostavljeni za upravičence, ki lahko jasno opredelijo, do katerih 
storitev so upravičeni, kako dostopati do teh storitev in koliko jih bodo stale

5



RAZLIKA MED SOCIALNIMI BONI IN UPRAVNIMI POENOSTAVLJENIMI ORODJI 

Treba je opozoriti, da je treba socialne bone razlikovati od „sistemov deklaracij in plačil“, ki se pogosto napačno 
opredelijo kot „boni“, kot so Dienstleistungsscheckgesetz v Avstriji, CESU déclaratif 1 v Franciji, Libretto Famiglia v Italiji 
ali Alphacheque na Nizozemskem. Čeprav imajo vsi ti instrumenti z socialnimi boni skupni cilj, ki je olajšati formalno 
zaposlitev delavcev v gospodinjstvu, se razlikujejo po tem, da posamezniku ne podeljujejo pravice do prejema storitev in 
niso nujno kombinirani z: 

• zagotavljanjem delovnih in socialnih pravic za delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, podobno kot pri redno 
zaposlenih delavcih;

• dostopom do posebnih socialnih in davčnih spodbud. Ko uporabniki prejmejo socialne in davčne spodbude - kot je 
davčni odbitek – za nakup osebnih in gospodinjskih storitev na formalnem trgu dostop do teh spodbud ni nujno 
vezan na uporabo posebnega instrumenta za prijavo delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. Nasprotno, 
socialni boni spadajo pod poseben nacionalni davčni in/ali socialni okvir in bi jih v skladu s tem bilo treba uporabljati.

Poleg tega „deklarativne sisteme in sisteme prejemkov“ uporabljajo samo končni uporabniki, ki neposredno zaposlujejo 
delavca v gospodinjstvu, kar jim omogoča enostavno prijavo in izpolnjevanje obveznosti do organov socialne varnosti. 

Zato ta dokument obravnava samo programe socialnih bonov. Učinkoviti „deklarativni sistemi in sistemi dodatkov“, kot 
je francoski bon CESU déclaratif, so predstavljeni v prilagojenih smernicah za razvoj pravic in obveznosti delodajalcev in 
delavcev. 

1 Pomembno je razlikovati med deklarativnim bonom CESU in predplačniškim bonom CESU, ki se izvaja v Franciji. Čeprav imajo isto kratico, gre za dve različni orodji. 
Deklarativni bon CESU je deklarativni sistem in sistem dodatkov, medtem ko je predplačniški bon CESU program socialnih bonov. Zato se sedanji dokument osre-
dotoča samo na predplačniški bon CESU. 
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Socialni boni se izdajo v okviru posebnega pravnega okvira, ki določa, kateri uporabniki so upravičeni do njih, kako se 
celoten mehanizem upravlja in kako se financira. V tem okviru lahko socialne bone razdelijo delodajalci ali javni organi. 
V zadnjenavedenem primeru je lahko dostop predmet postopka registracije (odprt za vse državljane) ali pa je preizkušen 
v zvezi z načinom in/ali potrebo (odprt samo za določeno ciljno skupino). V večini primerov so podjetja, ki izdajajo bone, 
odgovorna za upravljanje programa socialnih bonov. 

Upravičenci socialnih bonov jih zamenjajo pri določenih ponudnikih storitev, ki kasneje upoštevajo preprost postopek 
za povračilo. Ponudniki storitev se lahko omrežju pridružijo le, če izpolnjujejo posebne zahteve glede kakovosti. 
V tem primeru postanejo del pogodbenega razmerja ali postopka članstva z vodjo programa. Zahteve glede kakovosti 
opredelijo javni organi ali sami izdajatelji bonov. Zahteve se med državami razlikujejo, vendar so običajno povezane s/z: 
(a) skladnostjo s socialno in delovno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in kvalifikacijami osebja (zlasti kadar zajemajo 
storitve, ki so namenjene vzdrževanim osebam in ranljivim osebam); (b) posebnim usposabljanjem; (c) zavezo, da se 
izključno zagotavljajo osebne in gospodinjske storitve; ali (d) varščino. Upoštevanje zahtev glede kakovosti ponudnikov se 
redno ocenjuje in v primeru neskladnosti se lahko njihovo članstvo v mreži prekliče. V nekaterih državah je ustanovljen 
odbor za izdajo dovoljenj, ki ga sestavljajo sindikati, delodajalci in predstavniki javnih organov za spremljanje ponudnikov 
osebnih in gospodinjskih storitev.

Javni organi, ki uporabljajo socialne bone kot alternativo nadomestilom v denarju ali v naravi (bodisi na lokalni, regionalni 
ali državni ravni), pogosto sodelujejo z ministrstvi za zaposlovanje, socialne zadeve in proračunskim ministrstvom, ki so 
odgovorna za nadzor celotnega procesa. Poleg tega je vključevanje socialnih partnerjev v zgodnji fazi pri oblikovanju 
in upravljanju programov socialnih bonov ključnega pomena, saj mora biti program zasnovan na močnih industrijskih 
odnosih, da se delavcem, ki delajo v sistemu, zagotovijo dostojni delovni pogoji in kakovostne storitve za uporabnike. 
Treba je poudariti, da je le malo programov socialnih bonov, ki se redno spremljajo, čeprav je to ključnega pomena za 
oceno, ali so bili politični cilji doseženi in kakšne učinke so imeli ti ukrepi. 

Boni

Plačilo

Dodelite v 
bonov

Bon za orodje za motivacijo ALI 
alternativno orodje za 

nadomestilo (v denarju/naravi).

Dostop do 
osebnih in

gospodinjskih 
storitev

Ponudnik  
storitev

Izdajalec
bonov

Organ,  
ki financira

Upravičenec

Pravni okvir v 
gospodinjskem sektorju 
glede socialnih bonov

Povračilo
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BELGIJA - Boni za gospodinjske storitve. Program Titres-services/Dienstencheques, ki se je začel izvajati leta 
2004, podpira formalni nakup nenegovalnih storitev (čiščenje hiš, pranje perila, likanje, šivanje itd.). V skladu s 
tem lahko vsak belgijski ali tuji državljan, ki živi v Belgiji, kupi do 500 bonov na leto (1 000 za družine). Prvih 400 
bonov (800 za družine) stane 9 EUR na enoto, dodatnih 100 bonov (200 za družine) pa 10 EUR na enoto. En bon 
ustreza eni uri dela. Uporabniki morajo stopiti v stik z registriranim ponudnikom, ki bo za opravljanje storitve 
izbral delavca v gospodinjstvu. Ponudniki storitev izročijo prejete bone izdajateljem bonov, da prejmejo povračilo 
(med 23,02 EUR in 23,39 EUR na bon). 

„Morala sem prekiniti šolanje in nimam izobrazbe. Ko sem imela priložnost, da ne čistim več hiš 
na črno, ampak delati, kot prijavljena delavka, sem izkoristila svojo priložnost. Ta program mi 
omogoča, da se prebijem skozi mesec.“ 

Delavka programa storitvenih bonov.2  

2  Iz poročila IDEA CONSULT (2018), Izvedljivo in obvladljivo delo v sektorju storitvenih čekov: študija o dobrem počutju zaposlenih v sektorju storitvenih 

čekov. Poročilo je bilo pripravljeno na zahtevo Službenih bonov.

ITALIJA – Bon za dobro počutje za podjetja. Bon „Welfare Aziendale“, ki je bil uveden leta 2016, 
podjetjem omogoča, da svojim zaposlenim nudijo nedenarne ugodnosti. Podjetja lahko ponudijo 
široko paleto storitev, kot so dopolnilno zdravstveno varstvo, izobraževanje in usposabljanje, 
družinske ali dolgotrajne negovalne storitve. Te storitve, katerih stroške v celoti plača delodajalec, so 
na voljo na spletni platformi in jih lahko uporablja samo posameznik, ki so mu bile dodeljene. Davek 
na bon za dobro počutje za podjetja se lahko delno (če je na voljo prostovoljno) ali v celoti (če je 
izdan v skladu z veljavnimi predpisi) odbije. 

„Ta projekt postavlja zaposlenega v središče razvoja skupine Hera {...}. Do zdaj so bile 
povratne informacije izjemno pozitivne: več kot 98,5 % naših zaposlenih se je prijavilo za 
projekt s splošnim indeksom zadovoljstva 91 %.“

Javno komunalno podjetje, ki nudi oskrbo z elektriko, vodo in okoljske storitve.

FRANCIJA – predplačniški bon CESU.3  Od leta 2006 program Chèque Emploi Service (CESU) 
préfinancé tretjim strankam omogoča predfinanciranje nakupa osebnih in gospodinjskih 
storitev. Uporabljajo ga podjetja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih ali lokalni organi in socialne agencije za razdeljevanje socialnih dodatkov. 
Vsak upravičenec prejme neprenosljive bone z vnaprej določeno vrednostjo, s katerimi 
lahko plača delavca v gospodinjstvu, ki je neposredno zaposlen pri uporabniku, varuško, 
registriranega ponudnika osebnih in gospodinjskih storitev ali organizacijo za nego in 
varstvo otroka zunaj gospodinjstva. Če predplačniški bon CESU ne pokrije celotne cene 
storitve, jo bodo uporabniki morda morali sami doplačati.

3 Predplačniški bon CESU je politično orodje, ki ga je treba razlikovati od deklarativnega bona CESU. Slednje obravnavajo 
smernice o pravicah in obveznostih zainteresiranih strani. 
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1. USTVARJANJE DELOVNIH MEST:  V Belgiji je bilo s programom storitvenih bonov ustvarjenih 140 171 delovnih mest 
(oziroma 79 002 delovnih mest s polnim delovnim časom), kar predstavlja 3,1 % delovne sile (2016). Pred začetkom 
programa je uradno obstajalo le približno 5 % teh delovnih mest. 

2. NEPRIJAVLJENO DELO: V Belgiji se na splošno domneva, da je uvedba programa storitvenih bonov drastično zmanjšala 
delež neprijavljenega dela v gospodinjskem sektorju. Približno 25 % uporabnikov je priznalo, da bi uporabljali 
neprijavljeno delo, če ne bi bilo bonov. 

3. UPORABNIKI: V Belgiji se število uporabnikov storitvenih bonov nenehno povečuje in je leta 2016 doseglo več kot 
milijon upravičencev, kar predstavlja 22 % belgijskih gospodinjstev. 64 % jih je bilo aktivnih, 37 % aktivnih dvočlanskih 
gospodinjstev, 24 % upravičencev, starih 65 let ali več, 38 % pa je imelo otroke. Na teden so kupili povprečno 2,3 ure 
storitev. 

V Italiji ima med 2 in 2,5 milijona delavcev dostop do bonov za dobro počutje za podjetja. Z njimi povezane nedenarne 
ugodnosti znašajo v povprečju med 600 in 700 EUR na leto. 
V Franciji so delodajalci leta 2014 prek predplačniških bonov CESU dodelili 298 milijonov EUR 750 000 delavcem. 

4. USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA: V Belgiji je raziskava iz leta 2011 razkrila, da je 17,8 % 
upravičencev storitvenih bonov uporabljalo ta instrument, da bi bolje združilo njihovo zasebno in poklicno življenje. 
23 % je lahko preživelo več časa s svojimi družinami, 22 % jih je uspelo vključiti druga opravila v svoje vsakdanje rutine, 
20 % pa je svoj prosti čas namenilo drugim prostočasnim dejavnostim. 

V Franciji je 71 % zaposlenih, ki je od svojih delodajalcev prejelo predplačniške bone CESU, uporabljalo ta instrument 
za varstvo otrok. Upravičenci so večinoma ženske (68 %), stare med 30 in 49 let (79 %), z mesečnim dohodkom od 1 
200 do 2 200 EUR (60 %). 

5. LOKALNI RAZVOJ: V Belgiji je program storitvenih bonov neposredno prispeval k ustanovitvi 1 810 podjetij. 

6. POZITIVNI FINANČNI IZID v belgijskem programu storitvenih bonov, redna zaposlitev državo letno v povprečju stane 
25 354 EUR, vendar ob upoštevanju povrnjenih pozitivnih učinkov prinaša 24 151 EUR. 

V Franciji finančna ocena vseh shem osebnih in gospodinjskih storitev (npr. ni omejena na predplačniški bon CESU) 
kaže, da je fiskalni saldo za gospodinjske podporne storitve v celoti uravnotežen, medtem ko so neto stroški države 
za podporo negovalnim storitvam dosegli 2,6 milijard EUR. Leta 2013 je bilo 26 lokalnim organom, ki so uporabljali 
predplačniške bone CESU povrnjenih 42,3 milijona EUR dodatkov, ki jih socialni prejemniki niso izkoristili. 
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Zmanjšanje neprijavljenega dela in ustvarjanje delovnih mest 

Z zagotavljanjem kakovosti in večjo preglednostjo (tj. boljšo identifikacijo ponudnikov in končnimi cenami vsake storitve) 
brez povečanja upravnega bremena (npr. upravljanje neposredne formalne zaposlitve) programi socialnih bonov 
spodbujajo državljane, da raje kupujejo prijavljene kot neprijavljene osebne in gospodinjske storitve Pomembno je 
omeniti, da je razlika v učinkovitosti programa dela v primerjavi z neprijavljenim delom v sposobnosti pristojnega javnega 
organa, da zagotovi, da finančne spodbude zadostujejo za spodbujanje prehoda na prijavljeno gospodarstvo. Poleg tega 
je trg neprijavljenega dela zaradi programov socialnih bonov manj privlačen za delavce v osebnih in gospodinjskih 
storitvah (glej spodaj) in tako spodbujajo ustvarjanje delovnih mest v sektorju. V slednjem primeru programi socialnih 
bonov zagotavljajo prijavo delavcev, saj je odpravljena nevarnost upravnih napak zaradi neizkušenosti posameznega 
zasebnega delodajalca. 

Izboljšanje cenovne dostopnosti do osebnih in gospodinjskih storitev 

K programom socialnih bonov je mogoče enostavno pristopiti, te pa upravičenci, ponudniki storitev in subjekti, ki 
financirajo, lahko enostavno uporabljajo. Upravni postopki so poenostavljeni za upravičence, ki lahko jasno opredelijo, do 
katerih storitev so upravičeni, kako dostopati do teh storitev in koliko jih bodo stali. Pravni okviri, ki urejajo mehanizem, 
jasno določajo, kako lahko upravičenci do socialnih bonov dostopajo do že obstoječih socialnih in davčnih spodbud, pa 
tudi do bolj posebnih programov, ki so izključno na voljo uporabnikom socialnih bonov. Prav tako lahko nacionalni pravni 
okviri tretjim osebam (npr. delodajalcem, javnim organom, rezervnim skladom) omogočajo, da prispevajo k financiranju 
stroškov, povezanih z osebnimi in gospodinjskimi storitvami. Vsi ti elementi prispevajo k zmanjšanju stroškov formalne 
nege in gospodinjskih storitev za uporabnika. 

Izboljšani delovni pogoji in profesionalizacija delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah 

Vsi ponudniki, ki delujejo v programih socialnih bonov, morajo biti registrirani in izpolnjevati zahteve glede kakovosti (glej 
stran 3 zgoraj). Ta postopek registracije, kot je določeno v nacionalnem zakonodajnem okviru, zagotavlja, da ponudniki 
spoštujejo njihove pravice in obveznosti, vključno z upoštevanjem socialne in delovne zakonodaje. Tako imajo delavci 
v osebnih in gospodinjskih storitvah zajamčeno najmanj zakonsko določeno minimalno plačo in imajo dostop do 
socialnovarstvenih prejemkov (pokojnine, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje itd.). V primeru težav v 
delovnem razmerju ali vprašanj glede veljavne zakonodaje lahko zaposleni in delodajalec poiščeta ciljno usmerjen nasvet. 
To velja za vse delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, najsi bodo zaposleni pri posredniku, ponudniku storitev ali v 
zasebnem gospodinjstvu. 

Ustvarjanje namenske mreže ponudnikov, ki delujejo v programih socialnih bonov, prispeva k institucionalizaciji 
in ureditvi sektorja osebnih in gospodinjskih storitev. Močno spodbuja delodajalce in delavce, da se organizirajo in 
učinkovito urejajo gospodinjsko delo s kolektivnimi pogodbami. Zato je vzpostavitev ali okrepitev industrijskih odnosov v 
sektorju najboljši način za zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev za delavce, ki delujejo v sistemu in v visokokakovostnih 
storitvah za uporabnike. 

Boni dejansko omogočajo uporabnikom, da znotraj mreže izberejo ponudnika osebnih in gospodinjskih storitev, ki najbolje 
ustreza njihovim potrebam, kar upamo, da bo pripeljalo do večje stopnje zadovoljstva ter boljše kakovosti storitev in 
stroškovne učinkovitosti. Kakovost storitev je tesno povezana z dostojnimi delovnimi pogoji in usposobljenostjo delavcev 
(npr. v smislu  medosebnih odnosov z uporabniki in organizacijami, upravljanja in zagotavljanja storitev ter odprave 
poklicnih tveganj). Zato so programi socialnih bonov, čeprav posredno, prispevali k razvoju začetnega in nadaljevalnega 
usposabljanja delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. Profesionalizacija delavcev v osebnih in gospodinjskih 
storitvah je lahko obvezna v kolektivnih pogodbah ali določena kot zahteva v postopku registracije ponudnikov osebnih in 
gospodinjskih storitev (glej tudi smernice za razvoj poklicnih profilov). 
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Zagotavljanje učinkovite in pregledne naložbe 

Posamezen socialni bon lahko uporablja samo en upravičenec pri določenih ponudnikih storitev in za določene storitve. 
V skladu s tem socialni boni zagotavljajo, da se sredstva, ki jih dodelijo javni organi ali zasebni delodajalci, uporabljajo 
za predvidene namene in jim omogočajo, da ocenijo učinek takšnih naložb na vedenje upravičencev. Poleg tega 
socialni boni olajšajo zbiranje, spremljanje in ocenjevanje podatkov, tako da organom, ki financirajo, omogočajo, da 
natančno spremljajo izvajanje programa in izvedejo potrebne prilagoditve za dosego prvotnega cilja. 

Izboljšana enakost spolov in usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Z dodelitvijo socialnih bonov za osebne in gospodinjske storitve delodajalci svojim zaposlenim povečajo in olajšajo 
dostop do vrste storitev, ki jim pomagajo pri obvladovanju vsakdanjih življenjskih nalog. V državah EU-28 so ženske še 
vedno nesorazmerno bolj vključene v neplačano vsakodnevno nego (38 % žensk v primerjavi s 25 % moških), pa tudi pri 
vsakodnevnih kuharskih in gospodinjskih opravilih (79 % žensk v primerjavi z 34 % moških).4 Osebne ali družinske 
dolžnosti ostajajo dejansko glavni razlog, da so ženske izključene s trga dela. Zato uporaba socialnih bonov za osebne in 
gospodinjske storitve prispeva k boju proti tej neuravnoteženi delitvi dela, povezanega z nego, med moškimi in 
ženskami, kar je ena najbolj prepoznavnih značilnosti neenakosti med spoloma. Na splošno socialne bone, ki jih 
delodajalci razdelijo z vidika usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, uporabljajo večinoma ženske, stare od 30 do 
49 let, kot način za ohranitev njihove udeležbe na trgu dela. Nazadnje, delovno silo osebnih in gospodinjskih storitev 
predstavljajo pretežno ženske (91 % delovne sile v državah EU-24 v letu 2016),5 zato je vsak program, ki prispeva k 
izboljšanju delovnih pogojev v visoko „feminiziranih“ sektorjih ali poklicih, koristen z vidika enakosti med spoloma.  

4 EIGE. (2017). Indeks enakosti spolov 2017: merjenje enakosti spolov v Evropski uniji v obdobju 2005–2015. Podatki pridobljeni iz: https://eige.euro- pa.eu/rdc/eige-
publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report 

5 Za Bolgarijo, Estonijo, Grčijo in Latvijo ni mogoče pripraviti ocen. Za več informacij glej: Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS Industry Monitor: Statistični 
pregled sektorja osebnih in gospodinjskih storitev v Evropski uniji. European Federation of Services to Individuals (EFSI). URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/
MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
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>> KLJUČNA PRIPOROČILA 
ZA OBLIKOVANJE IN 
IZVAJANJE PROGRAMOV 
SOCIALNIH BONOV

Pri oblikovanju in izvajanju programa socialnih bonov morajo javni organi: 

1. KORISTI OD MOČNEGA POLITIČNEGA SOGLASJA:  močna politična volja za izvajanje programa socialnih bonov je 
ključna za zagotovitev uspeha in trajnosti reforme;

2. JASNO NAVESTI CILJNO SKUPINO IN UPRAVIČENE STORITVE: to vrednotenje bi bilo treba izvesti vnaprej in vključiti 
vse zainteresirane strani, zlasti prek socialnega dialoga;

3. SPREJEMANJE FISKALNIH SPODBUD: učinkovitost katerega koli programa socialnih bonov je v davčnih okvirih, 
ki omogočajo, da so formalne storitve cenovno dostopne za uporabnike i n zmanjšujejo breme javne finančne 
podpore;

4. ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA UPRAVLJANJA PROGRAMA Z DRŽAVNIMI ALI PROFESIONALNIMI IZDAJATE LJI 
BONOV: zagotovili bodo dobro delovanje programa in poskrbeli, da bo ustrezna m reža ponudnikov ustrezala 
povpraševanju po osebnih in gospodinjskih storitvah;

5. ZAGOTAVLJANJE ŠIROKE PROMOCIJE: vzpostaviti je treba učinkovito komunikacijo o programu, njegovem 
delovanju in njegovih ugodnostih, da se zagotovi, da ga začnejo uporabljati vse ustrezne zainteresirane strani;

6. VZPOSTAVITEV SISTEMA SPREMLJANJA: od samega začetka bo sistem ocenjevanja in spremljanja zagotavljal, da 
program dolgoročno dosega svoje cilje. Zbrati je treba podatke o uporabniki h in delavcih ter oceniti povrnjene 
pozitivne učinke.
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