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Obstaja veliko dokazov, da socialni dialog in (sektorska) kolektivna pogajanja med delodajalci in predstavniki delavcev 
vodijo do boljših plač in delovnih pogojev za delavce na vseh področjih dejavnosti, tudi v različnih sektorjih, vključenih v 
osebne in gospodinjske storitve.1 

Kot področje zaposlovanja se lahko osebne in gospodinjske storitve bistveno povečajo. Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja (Cedefop) je napovedal, da bo do leta 2025 sektor negovalnih storitev med desetimi najpomembnejšimi 
področji potencialne rasti delovnih mest.2 Vendar pa obstajajo številne razlike med sektorjem negovalnih storitev 
in sektorjem nenegovalnih storitev v osebnih in gospodinjskih storitvah, oba sektorja se trudita zaposliti in obdržati 
usposobljene delavce – vprašanje, ki bo z rastjo osebnih in gospodinjskih storitev postalo bolj problematično.3 Ta rast 
je delno posledica plač, delovnih pogojev in poklicnih poti, ki so prepogosto pod povprečjem pogojev, ki se zahtevajo za 
poklice s podobno ravnjo kvalifikacij, npr. prodaja na drobno. Te razmere še dodatno poslabšuje širjenje neprijavljenega 
dela. 

Pomembno je omeniti, da je položaj strokovnjakov v negovalnih storitvah na splošno boljši od tistih, ki delajo v nenegovalnih 
storitvah. To je deloma posledica ravni kvalifikacij, na splošno pa zato, ker je sektor negovalnih storitev in negovalnih 
storitev na domu na splošno bolje strukturiran, urejen in organiziran kot sektor nenegovalnih storitev. Vendar se vsi 
spopadajo z izzivi zaposlovanja in zadrževanja. 

V tem okviru sta socialni dialog in sektorska kolektivna pogajanja dokazano uspešen instrument za zagotavljanje dostojnih 
plač in delovnih pogojev v osebnih in gospodinjskih storitvah. Te strukture imajo lahko tudi pozitiven učinek na razvoj 
regulativnih okvirov za osebne in gospodinjske storitve, saj so lahko socialni partnerji konstruktivni partnerji za javne 
organe pri razvoju politik osebnih in gospodinjskih storitev. Socialnim partnerjem moramo omogočiti oblikovanje učnih 
načrtov, zdravstvenih in varnostnih standardov, da bi povečali privlačnost, prepoznavnost in podobo industrije. 

Kljub temu pa so strukture socialnega dialoga v osebnih in gospodinjskih storitvah v številnih evropskih državah članicah 
še vedno šibke ali jih sploh ni, kar pa slabi razvoj osebnih in gospodinjskih storitev ter pozitiven učinek na kakovost življenja 
v teh državah. 

Naslednje smernice bodo pomagale usmerjati in navdihovati deležnike, zlasti sindikate in delodajalce, o pomembnosti 
vzpostavljanja ali krepitve socialnega dialoga v osebnih in gospodinjskih storitvah. Navajajo tudi primere, kako se to 
v Evropi počne na različne načine. Zaključijo se z nekaterimi ključnimi dejavniki uspeha za razvoj učinkovitih struktur 
socialnega dialoga v Evropi. 

1 http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf 

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052 

3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/  
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A. KAJ JE SOCIALNI DIALOG?
Mednarodna organizacija dela opredeljuje socialni dialog kot „vse vrste pogajanj, posvetovanj ali izmenjave informacij 
med vladami/delodajalci/sindikati (uradi za delo, sindikati in združenji delodajalcev), da se razvije soglasje o pristopih 
politike in praktičnih ukrepih za zagotovitev pravičnega socialnega in ekonomskega razvoja“. Evropska unija socialni dialog 
vidi kot „način za spodbujanje nove organizacije dela“, s čimer posodablja odnos med delodajalci in delavci. 

Za EU je socialni dialog lahko: 

• dvostranski dogovor med delodajalci in sindikalnimi organizacijami; ali

• tristranski dogovor med socialnimi partnerji in javnimi organi.

Socialni dialog se razlikuje od civilnega dialoga, ki je dialog med javnimi institucijami in organizacijami civilne družbe. 
Civilni dialog zajema širša ekonomska, socialna, kulturna in okoljska vprašanja. Socialni dialog obravnava odnose med 
delodajalci in zaposlenimi.4  

B. KAJ SO KOLEKTIVNA POGAJANJA?

Najpomembnejša oblika socialnega dialoga na nacionalni ravni so kolektivna pogajanja. Kolektivna pogajanja so značilna 
za doseganje zavezujočih dogovorov o plačah in delovnih pogojih, za razliko od socialnega dialoga, ki obravnava širši spek-
ter vprašanj in ima večji vpliv na vso industrijo kot celoto. Mednarodna organizacija dela kolektivna pogajanja povzema 
kot sledi: 

• Kolektivna pogajanja potekajo med delodajalcem, skupino delodajalcev ali eno ali več organizacijami delodajalcev 
na eni strani in eno ali več organizacijami delavcev na drugi strani;

• Potekajo lahko na več različnih ravneh, ena raven pa včasih dopolnjuje drugo: enota v podjetju, na ravni podjetja, 
sektorski, regionalni in nacionalni ravni;

• Kolektivna pogajanja imajo dvojni namen: zagotavljajo sredstva za določanje plač in delovnih pogojev, ki veljajo za 
skupino delavcev, zajeto v poznejšem dogovoru, z brezplačnimi in prostovoljnimi pogajanji med dvema neodvisnima 
deležnikoma;

• Prav tako delodajalcem in delavcem omogočajo, da prek dogovora določijo pravila, ki urejajo njihov odnos.5  

4   PESSIS 2: Poročilo o socialnem dialogu raziskovalneenote mednarodne javne službe: https://80cf426a-4e57-48e6-a33391f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1af-
d1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf 

5   PESSIS 2 – Povzetek informacij o socialnem dialogu, kolektivnih pogajanjih, socialnem dialogu na ravni EU in sektorskih odborih za socialni dialog, ki ga je sestavil 
Mathias Maucher, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf
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C. ZAKAJ JE SOCIALNI DIALOG TAKO POMEMBEN?
Vzpostavitev učinkovitih struktur in procesov socialnega dialoga ima veliko pozitivnih vidikov; glavni med njimi je 
sposobnost reševanja „pomembnih gospodarskih in socialnih problemov, spodbujanje dobrega upravljanja, izboljšanje 
socialnega in industrijskega miru in stabilnosti ter spodbujanje gospodarskega napredka“.6  

Socialni dialog in zlasti kolektivna pogajanja v industriji sta učinkovit način za razvoj sektorskih ali medsektorskih minimalnih 
standardov na potencialno vseh področjih delovnega življenja, s čimer se zaščitijo delavci, pa tudi delodajalci in se jim 
omogoči, da delujejo pod enakimi pogoji kot drugi delodajalci, ne da bi pri plačah in delovnih pogojih negativno tekmovali. 
Glavni cilj bi moral biti ustvariti okolje z enakimi možnostmi, kjer delodajalci in delavci zadovoljujejo svoje potrebe. 

Je tudi instrument za izboljšanje učinkovitosti delovanja sektorja in s tem kakovosti nudene storitve, saj zagotavlja edinstven 
in strukturiran prostor za izmenjavo in razpravo med delodajalci in sindikati v sektorju. Na primer, socialni dialog: 

• lahko zagotovi, da imajo predstavniki delavcev, ki opravljajo storitve na terenu in imajo zato neprecenljivo znanje, 
prepoznaven glas v smeri, ki jo vodi kateri koli sektor;

• je lahko koristen za oblikovalce politik in delodajalce ter uporabnike ali potrošnike storitev;

• lahko omogoči delodajalcem, da predstavijo in pojasnijo svoje odločitve in vizijo razvoja sektorja ter se posledično 
pogajajo s predstavniki delavcev o tej temi.

6. Mednarodna organizacija dela: Socialni dialog: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--en/

index.htm%20
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Socialni dialog je učinkovit instrument, ki delodajalcem in sindikatom ter, kadar je to primerno, javnim organom 
zagotavlja forum za razpravo in iskanje rešitev za izzive v osebnih in gospodinjskih storitvah. 

Socialni dialog v osebnih in gospodinjskih storitvah lahko na primer pomaga ustvariti pravi okvir, ki bo pomagal 
odpraviti razširjenost neprijavljenega dela in bo zagotovil, da bodo vsi delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah imeli 
pravične plače, delovne pogoje in socialno zaščito. 

Ustvarjanje standardov za celotno industrijo 

Kjerkoli se razvijejo, so kolektivna pogajanja in socialni dialog omogočili socialnim partnerjem (delodajalcem in 
sindikatom), ki delujejo na področju zaposlovanja, določiti skupne standarde glede plač, delovnih pogojev in 
priložnosti za poklicni razvoj, ki so precej boljši kot v državah, kjer ni socialnega dialoga. Socialni dialog omejuje 
zmožnost ločenega delovanja, kar omogoča večjo pravičnost v panogi. Na področjih dejavnosti, kjer so plače in delovni 
pogoji pogosto slabi, so se socialni dialog in kolektivna pogajanja izkazali za zelo koristen instrument. Pomembno 
je omeniti, da so strukture socialnega dialoga organizirane na podlagi vsakega posameznega sektorja ali celo podsektorja, 
vključenega v osebne in gospodinjske storitve, kar pomeni, da je pomembno, da se prepoznajo posamezne sektorske 
posebnosti v osebnih in gospodinjskih storitvah. Kljub temu bi bila potrebna večja prizadevanja, da bi delodajalci 
in sindikati v razsežnostih negovalnih in nenegovalnih storitev, začeli pogovore, da bi razpravljali o možnih skupnih 
dogovorih za doseganje naraščajočih skupnih izzivov, ki jih imata oba sektorja. 

Profesionalizacija7  

Socialni dialog in (sektorska) kolektivna pogajanja so tudi uporaben instrument za opredelitev novih poklicnih 
profilov in izboljšanje sedanjih poklicnih profilov na tem področju ter za določitev skupnih standardov za kvalifikacije, 
možnosti usposabljanja, poklicne poti in še veliko več. Učinkovit socialni dialog kot tak pozitivno vpliva tudi na 
kakovost opravljenih storitev. Previdni moramo biti tudi pri dejstvu, da bi s previsokimi kvalifikacijami lahko začeli 
izključevati delavce, ki trenutno delajo na tem področju. Na tem področju je prostora za široko paleto znanj in 
spretnosti ter sposobnosti, vrednost tega dela pa bi bilo treba prepoznati drugače kot le s kvalifikacijami. 

Pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev 8  

Pomembno je tudi omeniti, da so številni delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah – in včasih tudi delodajalci – 
zaradi narave dela na domovih ljudi zelo izolirani. Številni delavci – in tudi delodajalci – so lahko tudi ranljivi; deloma zaradi 
same storitve, deloma pa zaradi drugih spremenljivk. Na primer, mnogi delavci imajo migrantsko poreklo in se svojih 
pravic ne zavedajo v celoti. Lahko pa so delodajalci na primer invalidi, ki sami zaposlijo osebno pomoč in se morda 
ne vedno zavedajo svojih vlog in odgovornosti. Zato lahko združevanje teh včasih izoliranih in/ali ranljivih delavcev 
in delodajalcev ter nudenje podpore, da se organizirajo kolektivno in nato sodelujejo v socialnem dialogu in kolektivnih 
pogajanjih, pomaga tudi zmanjšati njihovo izolacijo in poiskati skupne rešitve za njihove izzive. 

Skratka, socialni dialog in kolektivne pogodbe so učinkovit instrument za spopadanje s številnimi izzivi na področju 
osebnih in gospodinjskih storitev, od zmanjševanja izolacije in boja proti neprijavljenemu delu, do krepitve plač in 
delovnih pogojev ter določanja novih poklicnih profilov in potrebnih standardov glede kvalifikacij. 

7 Glejte prilagojene smernice glede profesionalizacije. 

8 Glejte prilagojene smernice glede pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev. 
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Vse strukture socialnega dialoga in kolektivnih pogodb morajo ustrezati organizacijskim potrebam in tradiciji sektorjev, 
vključenih v osebne in gospodinjske storitve v vsaki posamezni državi; tudi če to učinkovito oslabi koncept, da so osebne 
in gospodinjske storitve edinstven koncept. Na primer, trenutno je zelo malo struktur socialnega dialoga, ki v celoti 
pokrivajo koncept osebnih in gospodinjskih storitev, kot ga je opredelila Evropska komisija.9  Izjema je Francija, kjer 
obstajajo tri vrste kolektivnih pogodb (ena za zasebna gospodinjstva, ena za neprofitne organizacije in ena za profitne 
organizacije). Vse pokrivajo tako negovalne kot nenegovalne dejavnosti. 

Enako pomembno je, da se lahko strukture socialnega dialoga razlikujejo in jih je treba vzpostaviti tako, da ustrezajo 
lokalnim potrebam in okviru. Tristransko sodelovanje med sindikati, delodajalci in vlado je najpomembnejši vidik 
socialnega dialoga. V osebnih in gospodinjskih storitvah obstaja visoka raven javnih naložb in javnega interesa, zato je 
pomembno, da so vključeni vsi in da je prisotna tudi visoka stopnja preglednosti. Ta raznolikost je zato pomemben 
element, ki bi ga morali oblikovalci politik upoštevati, če želijo v svoji državi vzpostaviti ali okrepiti strukture socialnega 
dialoga za osebne in gospodinjske storitve. 

9 Evropska komisija je izvršilna oblast Evropske unije, odgovorna za predlaganje zakonodaje, izvajanje sklepov, spoštovanje pogodb EU in upravljanje vsakodnevnega 
poslovanja v EU.

BELGIJA 
V Belgiji se ustanovijo skupni odbori za socialni dialog na ravni „panoge“, to je na sektorski ali celo podsektorski ravni. 
Zato je v opredelitev osebnih in gospodinjskih storitev EU mogoče vključiti veliko različnih odborov, med drugim na 
primer: 

• Skupni odbor št. 110 za nego tekstila (pranje perila, likanje in šivanje; uporablja se predvsem za likanje zunaj 
doma)

• Skupni odbor št. 145 za vrtnarstvo (vrtnarjenje)

• Skupni odbor št. 318 za storitve za pomoč družinam in starejšim; ta skupni odbor je razdeljen med flamske 
(318.02) in francoske skupnosti (318.01)

• Skupni odbor št. 322.01 za pooblaščene agencije za storitvene bone

• Skupni odbor št. 323 za delavce v „režimu gospodinjskih služabnikov“, pa tudi za sektor upravljanja stavb in 
nepremičninskih agencij

• Skupni odbor št. 337 za netržni sektor (za delavce s statusom gospodinjskega oskrbnika in diplomatske 
gospodinjske delavce)

Vsak skupni odbor se vsaki dve leti pogaja o novih kolektivnih pogodbah (kolektivna pogajanja), pri čemer upošte-
va nove razvoje in njihov vpliv na delovne pogoje, plače itd. Seveda to pomeni tudi, da obstaja velika raznolikost v 
številu organizacij delodajalcev in sindikatov, ki predstavljajo poseben sektorski pristop v osebnih in gospodinjskih 
storitvah, poleg tega da se upošteva zelo zvezno naravo Belgije. 
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FRANCIJA 
Francija ima tudi precej raznolik pristop k socialnemu dialogu v osebnih in gospodinjskih storitvah s socialnim dialogom, 
ki temelji na različnih strokovnih „panogah“, ki skupaj tvorijo evropsko opredelitev osebnih in gospodinjskih storitev, 
in sicer: 

• Nacionalna kolektivna pogodba za sektor pomoči, spremljanja, nege in storitev na domu (Convention collective 
nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile), ki združuje na 
strani delodajalcev USB-Domicile, Adessadomicile in FNAAFP/CSF ter na strani sindikatov CFDT Santé Sociaux, 
CGT Action Sociale in FDTA-FO;

• Nacionalna kolektivna pogodba podjetij osebnih in gospodinjskih storitev (Convention collective nationale des 
entreprises de services à la personne), ki združuje na strani delodajalcev SESP, FEDESAP, SYNERPA in FFEC ter 
na strani sindikatov CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO in CFTC Santé Sociaux;

• Kolektivna pogodba za zaposlene, ki jih neposredno zaposli končni uporabnik (Convention collective des 
salariés du particulier employeur), v kateri delodajalce zastopa FEPEM, njihovi sindikalni partnerji pa so CGT 
Commerce, CFDT Services, FGTA FO in FESSAD-UNSA;

• Kolektivna pogodba za varuhe otrok, ki jih neposredno zaposli končni uporabnik (Convention collective des 
assistants maternels du particulier employeur), v kateri delodajalce zastopa FEPEM, njihovi sindikalni partnerji 
pa so CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM in SPAMAF.

Za neposredno zaposlovanje je socialni dialog omogočil podpis dveh posebnih kolektivnih pogodb in ustvarjanje 
posebnih prispevkov delodajalcev, poleg tistih, ki so pravno razviti, za financiranje politik socialne zaščite in 
profesionalizacije, prilagojenih temu sektorju. Ustvarjeni sta bili dve namenski strukturi: IRCEM (Inštitut za socialno 
zaščito zaposlenih v sektorju neposrednih zaposlitev) in Iperia, nacionalna platforma za profesionalizacijo, ki pomaga 
delavcem pri njihovih projektih in postopkih profesionalizacije. Poleg tega je bil marca 2014 ustanovljen Skupni 
nacionalni svet za socialni dialog. Gre za organ, ki je skupen obema panogama, povezan z neposredno zaposlitvijo, 
njegova naloga pa je, da predlaga vprašanja medpanožnega socialnega dialoga, ki jih je treba obravnavati prednostno 
(zdravje pri delu, profesionalizacija, boj proti neprijavljenemu delu, razvoj digitalne uporabe itd.). 

Za dokončanje določb kolektivnih pogodb se redno pogajajo in podpisujejo skupni dogovori. Delavci v osebnih in 
gospodinjskih storitvah lahko dostopajo do poklicnega usposabljanja, sistemov socialne varnosti, sistemov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in nedavno poklicnih zdravnikov pod pogoji, 
prilagojenimi posebnostim delovnega razmerja. 

ŠVEDSKA 
Švedska ima sistem socialnega dialoga, ki je v osebnih in gospodinjskih storitvah razdeljen na negovalne in nenegovalne 
dejavnosti. Vendar se večja podjetja neposredno pogajajo s sindikati. 

Za nenegovalne dejavnosti je organiziran socialni dialog med Almego, organizacijo delodajalcev v švedskem 
storitvenem sektorju, in Kommunalom, švedskim sindikatom občinskih delavcev. 

Za negovalne dejavnosti potekajo najpomembnejša pogajanja o socialnem dialogu med SALAR, švedskim združenjem 
lokalnih organov in regij ter Kommunalom. Pomembno je omeniti, da se druge manjše organizacije delodajalcev, ki 
so dejavne v profitni in neprofitni sferi, pogajajo tudi o kolektivnih pogodbah. 
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ŠPANIJA 
V Španiji je približno 120 000 delavcev iz osebnih in gospodinjskih storitev, ki so zastopani prek sektorskih pogajalskih 
pravic. Osebne in gospodinjske storitve v Španiji so se drastično spremenile po odobritvi zakona 27/11 z dne 1. 
avgusta 2011, s čimer se je začel šestletni prehod na priznavanje enakih pravic delavcem v osebnih in gospodinjskih 
storitvah kot drugih delavcem. Ta sprememba je omogočila, da je več kot 30 % teh delavcev prešlo iz neprijavljenega 
v prijavljeni status, in jih spodbudila, da so se pridružili sindikatu CCOO. 

CCOO je prvič združil delavce v tem sektorju v osemdesetih letih in po 38-dnevni stavki so lahko leta 1990 dosegli 
prvo kolektivno pogodbo. Posledica tega je bil 39-urni tedenski delovnik, štirje prosti dnevi na mesec, odmori v 
skladu z delovnimi predpisi in plača nad minimalno profesionalno plačo. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja je 
sektor rasel, hkrati pa se je povečala potreba po sektorskem socialnem dialogu in kolektivnih pogajanjih. Solidarnost 
delavcev v preteklih letih nakazuje, da je bilo malo stavk in da je bila njihova kolektivna moč trdna. Vendar pa je z 
rastjo industrije začelo delovati vse več multinacionalk, ki so izrinile mala in srednje velika podjetja. Marca 2015 so 
bili delavci skoraj eno leto brez pogodbe. Delodajalci so si prizadevali za povečanje delovnega časa in zamrznitev 
delovne dobe ter plač, niso pa hoteli priznati, kar je bilo zgodovinsko dogovorjeno. Ta pristop je delavce združil in 
pripeljal do upora. Le nekaj dni pred največjo načrtovano stavko v osebnih in gospodinjskih storitvah so se delodajalci 
umaknili, odobrili 36-urni tedenski delovnik, 1,2-odstotno povišanje plač in dali zagotovila za varnost delovnih mest. 

Sindikati si prek družbenih medijev in drugih komunikacijskih strategij neutrudno prizadevajo za prepoznavanje in 
organiziranje delavcev v tem sektorju. Treba bo še veliko narediti, vendar pravice do sektorskih pogajanj pomenijo, da 
imajo lahko vsi delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah korist od kolektivnih pogajanj z združenjem delodajalcev. 
Ko se bodo izvedle vladne politike, kot je ratifikacija Konvencije ILO C189 o gospodinjskih delavcih, bodo delavci na 
terenu lahko imeli koristi. Zveza CCOO za gradbeništvo in storitve še naprej pritiska na špansko vlado, naj ratificira 
ILO C189 in podeli pravice delavcem v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki so že priznane drugim delavcem. 

ITALIJA 
Prva različica nacionalne kolektivne pogodbe o gospodinjskem delu (CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
sulla disciplina rapport di lavoro domestico) je bila podpisana leta 1974 in je bila od takrat večkrat revidirana. Ureja 
delovno razmerje med gospodinjskimi delavci (badanti, ki se ukvarjajo predvsem z vzdrževanimi družinskimi člani ali 
colf, ki opravljajo gospodinjske dejavnosti) in končnim uporabnikom, ki je hkrati tudi delodajalec. Podpisniki CCNL 
so Domina in Fidaldo s strani delodajalcev ter Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS in Federcolf s strani sindikatov. 

Z leti je kolektivna pogodba dodelila dodatne pravice delavcem v gospodinjstvu in tudi minimalno plačo. Podobno je 
družine tudi ozavestila o njihovih dolžnostih kot delodajalce v gospodinjstvu. Poleg tega je pripeljala do ustanovitve 
dveh organov: Cassacolf (integrirani sklad, ki delavcem v gospodinjstvu zagotavlja zdravstvene storitve) in Ebincolf 
(observatorij za gospodinjsko delo, ki razvija tudi program certificiranja in daje pobude na področju varnosti pri delu). 
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>> DEJAVNIKI USPEHA ZA 
RAZVOJ UČINKOVITIH 
STRUKTUR SOCIALNEGA 
DIALOGA V OSEBNIH IN 
GOSPODINJSKIH 
STORITVAH

Zaključki

Socialni dialog v vseh državah ni enak. Pomembno je omeniti, da je najpomembnejši vidik socialnega dialoga ta, da 
ustreza potrebam industrije in deležnikom v industriji. Obstaja veliko prožnosti pri organiziranju procesov in kar je 
uspešno v eni jurisdikciji, v drugi morda ne bo delovalo dobro.

Na podlagi zgoraj omenjenih primerov in izkušenj priporočamo naslednje elemente, ki so ključni dejavniki uspeha pri 
razvoju socialnega dialoga v osebnih in gospodinjskih storitvah:

• Spoštovanje temeljnih svoboščin združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj z ustreznim pravnim okvirom, ki 
ustreza posebnim okoliščinam osebnih in gospodinjskih storitev.

• Močni, reprezentativni in neodvisni delodajalci in sindikati s tehnično zmogljivostjo in znanjem, potrebnim za 
sodelovanje v socialnem dialogu.

• Potrebna podpora države, da organizacija delavcev in delodajalcev postane reprezentativna ter izvaja pomemben 
socialni dialog in kolektivna pogajanja.

• Zakoni za dostop, komunikacijo in strukture, ki omogočajo izoliranim in/ali ranljivim delavcem in delodajalcem, 
da se organizirajo kolektivno.

• Politična volja in zavezanost za vključitev v socialni dialog vseh strani.

• Ustrezna institucionalna podpora, ki bo vodila v socialni dialog.

• Ustrezne strukture za socialni dialog in kolektivna pogajanja z več delodajalci in/ali sektorji, katerih del nujno 
mora biti država.

• Ustrezni mehanizmi izvrševanja in izvajanja, vključno z delujočo upravo trga dela, kot so inšpekcija dela in socialni 
partnerji. Zavedamo se, da je v osebnih in gospodinjskih storitvah zlasti težko izvajati inšpekcijske preglede in jih 
je lahko skoraj nemogoče, če upoštevamo, da obstaja veliko individualnih delovnih razmerij.

• Spoštovanje socialnih partnerjev.
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• Možnost razširitve področja kolektivnih pogodb na tiste osebe, ki niso neposredno vključene v kolektivna 
pogajanja (sektorska kolektivna pogajanja) s strani socialnih partnerjev.10 Dejstvo, da je organiziranje delavcev v 
tem sektorju zelo težko, ostaja izziv. Tudi delodajalci pogosto niso prepričani, ali so delodajalci; se ne štejejo za 
delodajalce in zato ne priznavajo svojih obveznosti.

• V primeru neposrednega zaposlovanja bi morale države članice z razvojem in strukturiranjem organizacij 
zasebnih delodajalcev in delavcev v gospodinjstvu ustvariti ustrezne pogoje za vzpostavitev socialnega dialoga na 
nacionalni in lokalni ravni. To mora voditi k razvoju kolektivnih pogajanj z upoštevanjem posebnosti delovnega 
razmerja med dvema posameznikoma.

• Boljše prepoznavanje teh posameznikov s strani javnih organov kot delodajalcev z njihovimi pravicami in 
obveznostmi ter boljša ureditev delovnih razmerij med zaposlenimi in delodajalci bodo tako pripomogli k 
zmanjšanju neprijavljenega dela, ki je v sektorju prevladujoče. 

10 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf
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