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Uvod 

Približno 6,3 milijona posameznikov v Evropi trenutno dela v osebnih in gospodinjskih storitvah, kar 

predstavlja približno 3,4 odstotka vseh zaposlenih v EU (9,5 milijona, če upoštevamo neprijavljene delavce 

v osebnih in gospodinjskih storitvah). 1  Osebne in gospodinjske storitve se nanašajo na plačane 

nenegovalne in negovalne dejavnosti, ki potekajo v zasebnih domovih, ter na prekrivanje med obema. 

Kot področje zaposlovanja lahko osebne in gospodinjske storitve zabeležijo znatno rast. Povečanje števila 

rednih zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah bo potrebno za izpolnjevanje naraščajočih zahtev 

po osebnih in gospodinjskih storitvah, mnoge od njih izvirajo iz demografskih sprememb po Evropi. 

Naraščajoče število starejših oseb bo potrebovalo večjo podporo za bivanje v svojih domovih, medtem ko 

bo vse manj delovno sposobnega prebivalstva potrebovalo pobude, ki bodo pomagale aktivirati in 

ponovno aktivirati čim več delovno sposobnih posameznikov, na primer z boljšim ravnotežjem med 

poklicnim in družinskim življenjem z nudenjem več možnosti pri zaposlovanju za ženske. Vse večja 

pričakovanja, navdihnjena s Konvencijo ZN o pravicah invalidov, prav tako vodijo do povečanega 

povpraševanja po osebnih in gospodinjskih storitvah. 

Z vidika spola je vsaka oblika javne podpore osebnim in gospodinjskim storitvah koristna, saj ženske 

predstavljajo veliko večino ponudnikov osebnih in javnih storitev, kot delavke v prijavljenem in 

neprijavljenem gospodarstvu ter kot družinske članice, ki izvajajo gospodinjske in negovalne naloge v 

neplačani sferi.2 Ženske predstavljajo tudi velik delež uporabnikov osebnih in plačanih storitev, saj tvorijo 

večino starejše populacije.3 Ženske, vključene v neplačano sfero, bi dvojno profitirale od razpoložljivosti 

formaliziranih osebnih in gospodinjskih storitev, kot možnost nadomestne nege in kot možnost dostopa 

do trga dela. Poleg tega bi prehod osebnih in gospodinjskih storitev v formalno gospodarstvo to bistveno 

okrepil, saj osebne in gospodinjske storitve trenutno beležijo visoko stopnjo neprijavljenih in neformalnih 

delovnih ureditev. Regulirani sektorji osebnih in gospodinjskih storitev bodo ponudili številne priložnosti 

za zaposlitev delavcev z različnimi stopnjami spretnosti ter kvalifikacijami, na primer žensk, ki so pridobile 

gospodinjske in negovalne spretnosti v neplačani sferi, in delavcev, ki imajo težave pri (ponovni) umestitvi 

na formalnem trgu dela. Kot rezultat, politike, katerih cilj je povečati osebnih in gospodinjskih storitev, 

predstavljajo odlične politike socialnih naložb s pomembnimi socialnimi in ekonomskimi donosi. Za 

zagotovitev učinkovitosti teh politik bi bilo treba vnaprej usmeriti več sredstev v sektorje, povezane s 

osebnimi in gospodinjskimi storitvami. 

Cilj projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev je ustvariti skupni diskurzivni okvir okoli 

osebnih in gospodinjskih storitev med različnimi akterji v različnih državah članicah. V zvezi s tem bi 

oblikovanje skupnega diskurzivnega okvira pomenilo zavedanje o različnih definicijah osebnih in 

gospodinjskih storitev v različnih državah članicah in skupno komunikacijsko prizadevanje, da bi našli 

definicijo, ki bi bila izvedljiva za vse vključene akterje, tj. skupna razvrstitev različnih pristopov, ki se 

uporablja za promocijo tega področja, in skupno razumevanje smernic za ukrepanje, ki bi podprle njihov 

 
1 Lebrun (2020). Decker/Lebrun (2018: 9) sta pred izstopom Združenega kraljestva iz EU navedla, da je v tem sektorju uradno 
delalo 8 milijonov ljudi (podatek npr. ne vključuje neprijavljenih delavcev). več kot 19 odstotkov nezaposlenih žensk navaja. 
2 Za primerjavo državne subvencije za avtomobilsko industrijo v Nemčiji podpirajo predvsem moške, ki predstavljajo približno 
osemdeset odstotkov zaposlenih v sektorju in so tudi glavni uporabniki avtomobilov (Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Evropska komisija (2020a). 
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nadaljnji razvoj. Zato je cilj tega projekta razumeti, kako osebne in gospodinjske storitve trenutno delujejo 

v različnih kontekstih, in te podatke uporabiti za razvoj okvirov, ki podpirajo vse države članice EU pri 

razvoju njihovih politik za osebne in gospodinjske storitve. 

Omogočanje nastanka skupne razprave o osebnih in gospodinjskih storitvah na ravni EU in na ravni držav 

članic prispeva k gospodarski in socialni blaginji v EU. Najprej morajo imeti sedanji in bodoči zaposleni v 

osebnih in gospodinjskih storitvah pravice iz delovnega razmerja (vključno s pravičnimi plačami) in 

socialno zaščito, povezano s formalno4 in regulirano5 zaposlitvijo v vseh državah. Poleg tega uporabniki 

osebnih in gospodinjskih storitev, zlasti ranljive skupine prebivalstva, v katere spadajo starejši, kronično 

bolne osebe in invalidi, ki so pogosto odvisni od osebnih in gospodinjskih storitev, potrebujejo cenovno 

dostopne in zanesljive storitve. Obravnava potreb in pomislekov zaposlenih in uporabnikov osebnih in 

gospodinjskih storitev ter delodajalcev, bodisi uporabnikov ali ponudnikov storitev, lahko pomaga razviti 

pristope za profesionalizacijo in urejanje povezanih sektorjev. V okoliščinah prevladujoče neformalne 

ureditve dela je strokovne in kakovostne standarde težko izvajati. Pomanjkanje ustrezne kvalifikacije 

delavcev negativno vpliva tako na delavca osebnih in gospodinjskih storitev, saj mu ni omogočen dostop 

do poklicne mobilnosti navzgor, kot na uporabnika osebnih in gospodinjskih storitev, ki nima nobenega 

zagotovila za kakovost nudenih storitev. V tem okviru imajo tudi povezani socialni partnerji pomembno 

vlogo pri pogajanjih o kolektivnih pogodbah in vplivu na ustrezne regulativne okvire. 

Skupna razprava lahko pomaga tudi pri prepoznavanju skupnih značilnosti in izzivov osebnih in 

gospodinjskih storitev v vseh državah članicah. Države članice lahko tako lažje izmenjujejo najboljše 

prakse, si prizadevajo za formalizacijo in profesionalizacijo osebnih in gospodinjskih storitev ter razvijajo 

potrebne predpise in preglede. Trenutno imajo države članice različne stopnje profesionalizacije in 

formalizacije v zvezi z osebnimi in gospodinjskimi storitvami. Močno zanašanje na migracijske verige6 med 

državami članicami in tretjimi državami ter s tem povezan pomen finančnih nakazil za nekatere države 

članice dodata pomembnost ustvarjanja skupnega evropskega okvira za obravnavo osebnih in 

gospodinjskih storitev. Tak okvir bi moral biti del prihodnjih pobud EU, kot so načrtovani akcijski načrt o 

evropskem stebru socialnih pravic in katera koli pobuda, povezana s negovalnimi storitvami (dolgotrajna 

nega, otroško jamstvo in evropska strategija o invalidnosti). 

Oblikovalci politik lahko najbolje podprejo razvoj osebnih in gospodinjskih storitev v svojih državah, če 

jasno razumejo posebne izzive, s katerimi se soočajo ti sektorji, in glavne neposredno in posredno 

povrnjene pozitivne učinke, povezane z dejavnostmi osebnih in gospodinjskih storitev, ter pristope, ki so 

jih druge države predlagale v podobnih okoliščinah. Zato je razumevanje, kako so politike vplivale na 

države z naprednimi instrumenti osebnih in gospodinjskih storitev, bistvenega pomena. 

Pri obravnavanju politik, ki oblikujejo formalne dejavnosti osebnih in gospodinjskih storitev, ta dokument 

razlikuje med instrumenti politike in mehanizmi politike: 

- Instrumenti politike so oprijemljivi ukrepi, ki jih oblikujejo posebni vladni organi za podporo 

določenih ciljev politike. V primeru osnovnih in gospodinjskih storitev nekateri skupni instrumenti 

vključujejo mini delovna mesta, bone in gotovinske prenose (npr. znižanje davka in dodatki za 

 
4 Glej glosar. 
5 Glej glosar. 
6 Glej glosar. 
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nego). Značilnosti teh skupnih instrumentov se razlikujejo glede na nacionalno ozadje in jih je 

mogoče skozi čas prilagoditi ali spremeniti. 

- Mehanizmi delovanja instrumentov politike so značilnosti teh skupnih instrumentov, ki se 

razlikujejo glede na nacionalno ozadje in jih je mogoče skozi čas prilagoditi ali spremeniti za 

obravnavanje posebnih izzivov, povezanih s formalizacijo in urejanjem dejavnosti osebnih in 

gospodinjskih storitev. 

Razumevanje vrst instrumentov in mehanizmov politike, ki se uporabljajo pri soočanju z izzivi osebnih in 

gospodinjskih storitev v določeni državi, podpira oblikovalce politik pri oblikovanju instrumentov, ki 

najbolje ustrezajo posebnim lokalnim potrebam in bodo dolgoročno najuspešnejši. 

V tem dokumentu smo opredelili štiri splošne vrste izzivov, ki bi jih države članice morda želele upoštevati 

pri oblikovanju instrumentov za podporo dejavnostim osebnih in gospodinjskih storitev: preglednost, 

dostopnost, funkcionalnost in trajnostnost. Instrumenti lahko obravnavajo te izzive z izvajanjem 

mehanizmov, ki ponujajo rešitve prek financiranja, upravljanja postopkov in upravljanja kakovosti. Države 

članice, kjer osebne in gospodinjske storitve zasedajo pomembno vlogo v programu politike, so razvile več 

instrumentov, od katerih se je vsak osredotočil na različne ciljne skupine. En instrument lahko vključuje 

več mehanizmov za učinkovito reševanje različnih izzivov. Široka ponudba pomaga sistemom osebnih in 

gospodinjskih storitev v posamezni državi, da najbolje zadovoljijo različne potrebe različnih zaposlenih in 

uporabnikov. 

Namen tega dokumenta je v okviru projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev preučiti stanje 

osebnih in gospodinjskih storitev v 21 državah članicah EU: v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Češkem, 

Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, Irskem, v Italiji, Luksemburgu, na 

Malti, Nizozemskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Poudarja 

pomen osebnih in gospodinjskih storitev za Evropsko unijo in predlaga pristope za analizo osebnih in 

gospodinjskih storitev na nacionalni ravni. Da bi razvili okvir za razumevanje delovanja osebnih in 

gospodinjskih storitev v različnih kontekstih, se poročilo opira na primere politik in instrumentov, ki se 

trenutno uporabljajo v različnih državah članicah. Skupni evropski okvir za osebne in gospodinjske storitve 

naj bi podpiral države, ki jih zanima nenehni razvoj instrumentov in politik osebnih in gospodinjskih 

storitev za pospeševanje razvoja EU in njihovega lastnega nacionalnega razvoja na tem ključnem področju, 

kar bi močno vplivalo na kakovost življenja milijonov Evropejcev. 

Dejavniki, ki podpirajo rast osebnih in gospodinjskih storitev 

Dejavniki rasti osebnih in gospodinjskih storitev se lahko osredotočijo na obstoječe in rastoče 

povpraševanje po osebnih in gospodinjskih storitvah med uporabniki, pa tudi na priložnosti za povečanje 

ponudbe zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah. 
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Povpraševanje po osebnih in gospodinjskih storitvah bo po vsej EU naraščalo zaradi učinkov demografskih 

sprememb, boljše socialne vključenosti invalidov,7 vključno s številnimi starejšimi osebami z okvarami in 

ki postanejo invalidi, pa tudi zaradi vse večjega vključevanja na trg dela oseb, ki so odgovorne za nego, 

zlasti žensk. 

Odstotek ljudi, starejših od 65 let, se povečuje v vseh državah članicah. Poleg tega naj bi se število 

prebivalcev, starejših od 80 let, med leti 2017 in 2060 po pričakovanjih več kot podvojilo.8 EU se je tudi 

zavezala k prehodu iz institucionalne nege na nego v skupnosti v okviru svoje strategije o invalidnosti za 

obdobje 2010–2020. Pričakuje se, da se bo ta politika nadaljevala v strategiji spremljanja in v skladu z 

Evropskim stebrom socialnih pravic. Na podlagi tega bodo bolje urejeni in razširjeni sektorji osebnih in 

gospodinjskih storitev tej naraščajoči demografski skupnosti, skupaj z drugimi ranljivimi prebivalci, kot so 

invalidi in kronično bolne osebe, dali zaupanje, da bodo storitve, ki jih potrebujejo, dostopne in cenovno 

sprejemljive, ko in kjer jih potrebujejo. Poleg tega je pomemben del ciljev EU tudi povečanje odstotka 

žensk v delovni sili. Strategija EU za enakost spolov se osredotoča na povečanje udeležbe žensk na trgu 

dela, zmanjšanje razlik med plačami in pokojninami ter odpravljanju razlik v negi med spoloma.9 Čeprav 

se udeležba žensk na trgu dela povečuje, še vedno zaostaja za stopnjo udeležbe moških. Največje razlike 

v zaposlenosti se kažejo pri materah in ženskah, ki so prevzele obveznosti za nego, pri čemer več kot 

22 odstotkov nezaposlenih žensk navaja, da so zapustile svoja delovna mesta zaradi družinskih negovalnih 

obveznosti.10  Eden od načinov za reševanje te situacije je »Direktiva o ravnotežju med poklicnim in 

zasebnim življenjem«, ki spodbuja enakomerno delitev obveznosti nege med starši. Vendar je iskanje 

ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem še posebej težavno za starše samohranilce, med katerimi 

so večinoma ženske.11 Ženske opravljajo tudi največ neplačanega dela, zato je ključnega pomena ne le 

enakomerna delitev obveznosti na domu, ampak tudi razpoložljivost varstva otrok, socialne nege in 

gospodinjskih storitev, zlasti za starše samohranilce. Poleg tega je premajhna zastopanost nekaterih žensk 

na trgu dela pogosto posledica presečne okrepitve spola z dodatnimi pogoji ranljivosti ali marginalizacije, 

na primer pripadnost etnični ali verski manjšini12 ali migrantsko poreklo. Spodbujanje razvoja sektorjev 

osebnih in gospodinjskih storitev ne bi samo obravnavalo vprašanj v zvezi z zaposlovanjem in plačami med 

spoli, razlikami med pokojninami in nego za uporabnike, temveč bi hkrati ustvarilo tudi zaposlitvene 

možnosti v sektorju varstva otrok, socialnega varstva in gospodinjskih storitev, s čimer bi bilo dvojno 

koristno pri odpravljanju razlik v plačah in pokojninah za ženske, za katere bodo verjetno še naprej veljali 

pogoji neformalne delovne ureditve. 

Ponudba zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah se lahko poveča z izkoriščanjem obstoječe 

neprijavljene delovne sile in njihovim prehodom v formalno ekonomijo, 13  pa tudi z obravnavanjem 

 
7 Konvencija ZN o pravicah invalidov je tudi prispevajoči dejavnik k potrebi po rasti osebnih in gospodinjskih storitev, saj podpira 
pravice invalidov do samostojnega življenja in vključevanja v njihove skupnosti (člen 19). Konvencijo ZN o pravicah invalidov so 
podpisale vse države članice EU, decembra 2010 pa jo je EU ratificirala. EU se je zavezala k prehodu iz institucionalne nege na 
nego v skupnosti kot del strategije za invalide za obdobje 2010–2020 (Open Society Foundations (2012): Evropska unija in pravica 
do življenja v skupnosti). 
8 ZN (2019). 
9 Evropska komisija (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, na podlagi podatkov Eurostata). 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
13 Evropska komisija (2017a). 
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strukturnih razlogov, ki podpirajo to delo, ki se neprijavljeno izvaja. Zmanjšanje neprijavljenega dela v vseh 

sektorjih je že prednostna naloga Evropske unije, saj »[škodi] gospodarstvu Unije, [vodi] k nepošteni 

konkurenci, [ogroža] finančno vzdržnost socialnih modelov Unije in [povzroča] vse večjo pomanjkanje 

socialne in zaposlitvene zaščite delavcev.« 14  V letu 2016 je vse neprijavljeno in neporočano delo 

predstavljalo 17,9 odstotka BDP EU28 ali 2,36 bilijona evrov,15 kar je pomenilo znatno izgubo potencialnih 

davčnih prihodkov in prispevkov za socialno varnost. Zdravstvo in sociala je namreč tretje najpogosteje 

opredeljeno področje zaposlitve na črno.16 Lebrun (2020) ocenjuje, da je število neprijavljenih delavcev na 

področju PHS 3,1 milijona (okvirna ocena), kar pomeni enega od treh delavcev v tem sektorju v Evropi. V 

državah brez razvitih dejavnosti PHS statistični podatki celo kažejo, da 70 odstotkov17  zaposlenih na 

področju PHS dela na črno. Razvoj političnih ukrepov in regulativnih in zakonodajnih okvirov, ki podpirajo 

alternative za neprijavljeno delo v osebnih in gospodinjskih storitvah, bi morala biti prednostna naloga EU 

za pospeševanje boja proti neprijavljenemu delu. 

Zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva bo povzročilo ozka grla v vseh sektorjih, saj se delodajalci 

trudijo zapolniti prosta delovna mesta, ki jih puščajo upokojenci. Podpora trgu dela zahteva aktiviranje 

več posameznikov. Razvoj močnega in reguliranega trga za osebne in gospodinjske storitve bi lahko 

omogočil posameznikom, ki trenutno opravljajo negovalne naloge in upravljajo odgovornosti v 

gospodinjstvih v neplačani sferi, da se vrnejo v zaposlitev ali povečajo svojo udeležbo pri zaposlovanju. 

Ponovno pa ženske predstavljajo večino te ciljne skupine zaradi svoje prevelike zastopanosti v neplačani 

sferi. Glede na naraščajoči pomen negovanja na domu v primerjavi z institucionalno nego je treba osebe, 

usposobljene za delo v institucionalni negi, preusmeriti tudi na delo v osebnih in gospodinjskih storitvah, 

zlasti v zvezi z nego na domu, na primer z uporabo evropskega potrdila o negi. Tako bi razvoj osebnih in 

gospodinjskih storitev služil tudi za obravnavanje potreb po nadomeščanju in razlik v plačah med spoloma 

na širšem evropskem trgu dela. 

Študije ocenjujejo, da lahko s povečanim razvojem sektorji, vključeni v osebne in gospodinjske storitve, 

ustvarijo 5 milijonov novih delovnih mest.18 Osebne in gospodinjske storitve lahko ustvarijo poklicne 

priložnosti za milijone ljudi, ki lahko znatno prispevajo k življenju drugih v Evropi, tako v negovalnih in 

nenegovalnih delih. 19  Prav tako je pomembno, da lahko ponudijo takšne priložnosti najrazličnejšim 

delavcem zaradi nizke meje za vstop, fleksibilnega delovnega časa in minimalnih potreb po usposabljanju 

in izkušnjah, zlasti na področju nenegovalnih del. Osebne in gospodinjske storitve kot take, čeprav to ni 

njihov cilj, lahko prispevajo tudi k ustvarjanju delovnih mest za ljudi, ki se soočajo z ovirami pri iskanju in 

ohranjanju zaposlitve, na primer za ljudi z zastarelimi kvalifikacijami in ljudi, ki nimajo kvalifikacij in 

formalno priznanih znanj in spretnosti. Nekateri od teh posameznikov spadajo med 20 odstotkov 

Evropejcev, starih od 25 do 54 let, ki niso zaključili srednješolskega izobraževanja20 in se zato trudijo 

pridobiti kvalifikacijo za kvalificirano delo. Drugim zaradi avtomatizacije lahko grozi izguba zaposlitve. 

Razvoj rednih delovnih mest v osebnih in gospodinjskih storitvah bi lahko tudi pomagal vključiti v delovno 

 
14 Evropski parlament in Svet (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018). 
17 Ta statistika se verjetno nanaša na zaposlene, ki delajo v storitvah, ki niso povezane z oskrbo. 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
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silo dolgotrajno brezposelne osebe, tj. skupina, ki predstavlja približno polovico vseh brezposelnih oseb v 

EU 28.21 Poleg tega nekatera delovna mesta na področju nenegovanja zahtevajo omejeno znanje jezika, 

ki predstavlja priložnosti za delavce migrante iz drugih držav članic in tretjih držav. Ženske, ki so 

zgodovinsko bolj podvržene trendom brezposelnosti in imajo v EU 28 višjo stopnjo brezposelnosti kot 

moški,22  že predstavljajo približno 90 odstotkov zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah.23  Za 

povečanje raznolikosti delovne sile, vključno z zaposlovanjem več moških in z bojem proti spolnim 

stereotipom, je treba vložiti veliko truda. Poleg tega bi bilo treba ustvariti poti za poklicni razvoj in 

priložnosti za poklicno napredovanje, hkrati pa vsem delavcem zagotoviti enak dostop do le-teh. 24 

Pomembno pa je poudariti, da so znanje in spretnosti ter kvalifikacije ključnega pomena za rast in razvoj 

osebnih in gospodinjskih storitev, zlasti za področja znotraj osebnih in gospodinjskih storitev, ki so 

strokovno urejena. Poudarek pri napredovanju osebnih in gospodinjskih storitev bi moral biti torej na 

ustvarjanju privlačnih delovnih mest za vse, namesto da bi se te storitve smatrale kot sektor, ki bi bil 

privlačen samo za delavce, ki imajo težave pri dostopu do trga dela. 25  Pri vsem delu osebnih in 

gospodinjskih storitev je še vedno pomembno, da rast ne odvrača od potrebe po privabljanju 

posameznikov, ki so zainteresirani in primerni za delovna področja, ki zahtevajo visoko stopnjo 

medsebojnega zaupanja med uporabnikom in zaposlenim, kot tudi zanimanje za vrste dejavnosti ter 

znanja in spretnosti, ki jih zahtevajo različni vidiki osebnih in gospodinjskih storitev. 

Čeprav sektor osebnih in gospodinjskih storitev ponuja neprimerljive možnosti za ustvarjanje delovnih 

mest, se to ne bo zgodilo brez zagotavljanja, da so ti poklici privlačni za delavce, zlasti v primerjavi z drugimi 

področji dela, ki zahtevajo podobne stopnje kvalifikacij. V Evropi, v osebnih in gospodinjskih storitvah že 

obstajajo znatni primanjkljaji osebja, predvsem zaradi pomanjkanja privlačnih delovnih mest, kar je 

posledica varčevalnih ukrepov.26 Ustrezno financiranje določenih sektorjev je zato nujno, zlasti ko gre za 

dopolnitev učinkovitih politik osebnih in gospodinjskih storitev. Zagotavljanje, da bo financiranje sektorjev 

osebnih in gospodinjskih storitev usmerjeno v specifične potrebe, ki so potrebne za razvoj delovne sile,27 

bo ključnega pomena za trajnostno deblokado potenciala za ustvarjanje delovnih mest v osebnih in 

gospodinjskih storitvah. 

Za povečanje ponudbe zaposlenih in nadaljnje formalizirane zaposlitve je bistven razvoj in razširitev shem 

sprejemanja in regularizacije. V mnogih državah članicah so neformalne delovne ureditve z migrantkami 

ena od glavnih oblik zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev. S tem se bo državljanom držav, ki niso 

članice EU, olajšalo pridobivanje delovnih dovoljenj za zaposlitev v osebnih in gospodinjskih storitvah. To 

bi omogočilo trenutnim neprijavljenim prebivalcem in obstoječim neprijavljenim delavcem v osebnih in 

gospodinjskih storitvah, da redno delajo in utrdijo pot za dodatne delavce, ki se bodo preselili v države EU, 

da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje. 

 
21 Evropska komisija (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Zveza evropskih socialnih delodajalcev (2019). 
25 Poklicna ureditev se razlikuje po posamezni državi in včasih tudi po posamezni regiji. Medtem ko je običajno, da se negovalne 
storitve v mnogih državah urejajo, je mogoče urediti tudi nenegovalno delo, za to pa so potrebna posebna znanja in spretnosti 
ter kvalifikacije za zaposlitev. 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
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V letu 2017 se je v eno od držav članic EU-28 priselilo 4,4 milijona ljudi. Med temi 4,4 milijona priseljencev 

je bilo po ocenah 2 milijona državljanov držav, ki niso članice EU, 1,3 milijona ljudi z državljanstvom druge 

države članice EU, iz katere so se priselili, in približno 1 milijon ljudi, ki so se preselili v državo članico EU, 

katere državljanstvo so že imele (na primer vrnitve državljanov ali državljanov, rojenih v tujini), in približno 

11 tisoč oseb brez državljanstva. 

Nemčija je poročala o največjem skupnem številu priseljencev (917,1 tisoč), sledijo jim Španija, Francija in 

Italija. Nemčija je poročala tudi o največjem številu izseljencev (560,7 tisoč), sledijo jim Španija, Francija, 

Romunija in Poljska. Skupno 22 držav članic EU je v letu 2017 poročalo več o priseljevanju kot izseljevanju, 

vendar je v Bolgariji, na Hrvaškem, v Latviji, Litvi, na Poljskem in v Romuniji število izseljencev preseglo 

število priseljencev.28 Ti podatki kažejo na krožne migracijske vzorce, ki povezujejo Nemčijo, Francijo, 

Italijo in Španijo s Poljsko, Romunijo, Bolgarijo, Hrvaško, Latvijo in Litvo, pri čemer imajo državljani druge 

skupine tudi stalno prebivališče prve skupine. Poleg sezonskega dela v poljedelstvu bi se ti migracijski 

vzorci lahko uporabljali tudi za dolgotrajno nego, saj dolgotrajno nego v Nemčiji, Španiji in Italiji pogosto 

zagotavljajo rotacijsko spreminjajoči se delavci migranti v gospodinjstvu. Poleg tega bi bilo mogoče 

pričakovati, da se bo precejšen delež žensk iz držav, ki niso članice EU, kot so Ukrajina, Bosna, Srbija ali 

Moldavija, zaposlil v sektorjih, povezanih z osebnimi in gospodinjskimi storitvami. 

Odvisno od nacionalnega migracijskega režima migrantke, ki opravljajo gospodinjsko delo po vsej EU, 

lahko imajo ali nimajo statusa stalnega prebivališča. Medtem ko v nekaterih državah članicah, na primer 

v Španiji ali na Poljskem,29 obstajajo mehanizmi, ki dovoljujejo regularizacijo30 nezakonitih migrantov v 

določenih okoliščinah, vključno s predložitvijo redne delovne pogodbe, v drugih državah članicah, kot je 

Nemčija, pa a posteriori regularizacija nezakonitih migracij je nemogoča. Vendar pa bi dobro razviti sektorji 

osebnih in gospodinjskih storitev lahko pred vstopom v državo zaprosili za dovoljenje za stalno 

prebivališče na podlagi delovne pogodbe. 

V tem okviru bi lahko države članice srednje in vzhodne Evrope, ki so postale države pošiljanja in 

sprejemanja delavcev v gospodinjstvu, igrale vlogo pogonskega pasu za skupne evropske standarde 

usposabljanja in kvalifikacij tudi tretjim državam. Evropsko potrdilo o negi (ECC 31 je že priljubljeno v regiji, 

kjer se uporablja kot instrument za usposabljanje in spodbujanje kroženja znanja in spretnosti. Kar zadeva 

kroženje znanja in spretnosti, raziskave, izvedene v okviru tega projekta, kažejo na dve dodatni obliki 

mobilnosti: medtem ko se mlajši delavci v gospodinjstvu običajno selijo iz srednje in vzhodnoevropskih 

držav članic v države članice zahodne in južne Evrope, delavci srednjih let se pogosto želijo ponovno 

preseliti v svoje države izvora. Nekatere države, na primer Slovaška, so začele vzpostavljati pobude, da bi 

ustvarile instrumente za podporo slednji dinamiki, ki bi prispevali k enakomernejši porazdelitvi osebnih in 

gospodinjskih storitev po vsej EU. 

 
28 Eurostat (2019b). 
29 Med letoma 2003 in 2012 so bili na Poljskem uvedeni trije programi regularizacije. Prva dva (2003 in 2007) sta bila ponujena 
dolgoročno nezakonitim tujim rezidentom. Delavci migranti v gospodinjstvu, zaposleni na Poljskem, zaradi krajših obdobij bivanja 
na Poljskem so težko zaprosili za dovoljenje za bivanje po tej shemi, kot ga zahteva program. Vendar pa so ukrajinski priseljenci 
izkoristili tretji program regularizacije, saj so lahko izpolnili zelo liberalne zahteve (dokaz, da živijo na Poljskem vsaj pet let in 
nimajo dovoljenja za bivanje na Poljskem v trenutku uvedbe zakona, in sicer 1. januarja 2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Glej glosar. 
31 ECC (2015). 
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Da bi zagotovili, da osebne in gospodinjske storitve lahko zadovoljijo potrebe različnih skupin uporabnikov 

in zaposlenih, je pomembno, da se oblikovalci politik osredotočijo na ureditev trga osebnih in 

gospodinjskih storitev in profesionalizacijo delovnih mest osebnih in gospodinjskih storitev. Ustvarjanje 

regulativnega okvira za dostojna delovna mesta za vse delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah s 

poštenim delovnim časom, pošteno plačo in socialno zaščito bo po eni strani motiviralo in omogočilo 

trenutno neprijavljenim delavcem, da se pridružijo sferi prijavljenega dela. Osebne in gospodinjske 

storitve se bodo predstavile kot realno in ugledno področje dela za posameznike, ki razmišljajo o zaposlitvi 

v osebnih in gospodinjskih storitvah. Poleg tega bodo uporabniki imeli koristi od razvoja sektorjev, 

vključenih v osebne in gospodinjske storitve, saj regulacija izboljšuje preglednost in zaupanje. Čeprav 

regulativni okvir lahko uporabnike neprijavljenega dela spodbudi, da izberejo tudi formalne delovne 

ureditve, so za to področje potrebne tudi javne naložbe, da bodo storitve postale dostopne. Poleg tega 

razvoj standardov sektorja in zagotavljanje kakovosti pomaga zagotoviti, da so osebne in gospodinjske 

storitve varne, zanesljive, razpoložljive in cenovno dostopne za vse posameznike, ki se zanašajo na te 

storitve. 

Kljub številnim dejavnikom, ki podpirajo širitev in urejanje politik osebnih in gospodinjskih storitev, ima to 

področje tudi svoje kritike. Nekatere kritike se nanašajo na uporabo javnih sredstev za subvencioniranje 

osebnih in gospodinjskih storitev za neranljivo prebivalstvo.32 Podporniki razvoja osebnih in gospodinjskih 

storitev opozarjajo na države, kot so Švedska, Belgija in Francija, 33  kjer povrnjeni pozitivni učinki iz 

obstoječih instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev z davki in socialnimi prispevki drugače 

neprijavljenih ali brezposelnih delavcev osebnih in gospodinjskih storitev, kot tudi zvišani davki in prispevki 

ponovno aktiviranih ali več aktiviranih uporabnikov osebnih in gospodinjskih storitev, upravičujejo javne 

izdatke.34 Poleg tega je mogoče opaziti tudi posredne pozitivne učinke, ki temeljijo na pozitivnih zunanjih 

učinkih, kot so tisti, ki so povezani z boljšim ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem.35 

Druge kritične pripombe menijo, da trenutna razprava o osebnih in gospodinjskih storitvah premalo 

obravnava osebno nego in gospodinjske potrebe zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah,36 zlasti 

delavcev migrantov v osebnih in gospodinjskih storitvah, katerih družine se ne morejo preseliti z njimi. 

Podporniki širitve osebnih in gospodinjskih storitev ugotavljajo, da profesionalizacija tega dela omogoča, 

da zaposleni v osebnih in gospodinjskih storitvah prispevajo k socialnim varnostnim mrežam, kot so 

pokojnine, nezgodno zavarovanje in bolniški dopust, in da lahko zahtevajo poštene pogodbe, s čimer imajo 

oni in njihove družine bolj stabilne položaje, kot v primeru alternativnih neformalnih ureditev.37 Pri tem 

sta ključnega pomena tudi zagotavljanje enakega obravnavanja delavcev migrantov in možnost zanje, da 

živijo s svojimi družinami, skupaj z ukrepi za podporo čezmejnega kroženja znanja in spretnosti. 

Obstaja tudi družbena kritika glede odnosa med spoloma in razreda v osebnih in gospodinjskih storitvah, 

saj je večina uslužbencev osebnih in gospodinjskih storitev žensk, večina uporabnikov osebnih in 

 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Francosko ministrstvo za gospodarstvo in finance (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 Glej teoretične elemente »Pigouvijevih subvencij«: Subvencije za sektor PHS se uporabljajo za spodbujanje drugačnega pristopa 
(več gospodinjstev tako izkorišča zakonito zaposlitev), ki ima pozitiven učinek drugje (npr. boljše usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja) na družbo. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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gospodinjskih storitev pa so tudi ženske.38 Kljub povečanju v zadnjem desetletju za plačano delo žensk, 

ženske v EU še vedno opravijo povprečno 3,5 ur na dan neplačanih gospodinjskih del v primerjavi z 1,5 ur, 

ki jih opravijo moški.39 Kritiki trdijo, da razvoj trga osebnih in gospodinjskih storitev preprosto spremeni 

vprašanje enakosti spolov v vprašanje razreda, in sicer tako, da spodbudi in omogoči kvalificiranim 

ženskam srednjega in višjega razreda, da za svoje neplačano gospodinjsko in negovalno delo najamejo 

ženske z nižjimi kvalifikacijami in manjšimi dohodki.40 Da znaten delež žensk v sektorju predstavljajo tudi 

ženske črne polti, doda razsežnost zakoreninjene rasne in etnične diskriminacije in neenakosti. Vendar 

podporniki osebnih in gospodinjskih storitev priznavajo, da razvoj osebnih in gospodinjskih storitev 

podpira večjo udeležbo žensk v delovni sili, kot zaposlene v osebnih in gospodinjskih storitvah in kot 

zaposlene v drugih sektorjih.41 Zlasti, ko se soočajo z zagotavljanjem dolgotrajne nege sorodnikov, lahko 

osebne in gospodinjske storitve pomenijo razliko med ženskami, ki ostanejo v delovnem razmerju, v 

primerjavi z začasno ali stalno zapustitvijo dela ali delom za krajši delovni čas, da bi izpolnile naloge nege. 

Kar zadeva nego, se potrebe po osebnih in gospodinjskih storitvah delijo med gospodinjstvi, ne glede na 

njihov status prihodkov. Medtem ko so nekatere evropske države, kot je Belgija, omogočile dostopnost42 

gospodinjstvom z nižjimi dohodki do osebnih in gospodinjskih storitev, pa tudi v drugih evropskih državah, 

kot je Nemčija, gospodinjstva z višjimi dohodki koristijo javno podporo, namenjeno osebnim in 

gospodinjskim storitvam. To tudi poudarja, kako mora formalizacija vplivati na zagotavljanje dostojnih 

delovnih mest s poštenimi plačami in delovnimi pogoji, socialno zaščito, usposabljanjem in priložnostmi 

za poklicno rast ter javno kampanjo, da se popravi pogled na delo v osebnih in gospodinjskih storitvah v 

družbi. Glede slednjih je treba obravnavati tudi versko, etnično, spolno, rasno in socialno diskriminacijo 

ter njihova stičišča. 

Ne da bi zmanjšali pomen nekaterih kritik, je pomembno upoštevati, da osebne in gospodinjske storitve 

obstajajo in bodo še naprej rasle. Za razvoj strokovnih in trajnostnih formalnih dejavnosti osebnih in 

gospodinjskih storitev v vseh zainteresiranih državah članicah, namesto da bi se prepuščali razpravam, bi 

lahko te kritike in izzive upoštevali. Pri tem bodo imeli posamezniki, ki delajo v pridruženih sektorjih, 

dostop do optimalnih pogojev, ugodnosti in plačil, in posamezniki, ki zahtevajo osebne in gospodinjske 

storitve, pa bodo lahko dostopali do zanesljivih in cenovno dostopnih storitev visoke kakovosti. 

Opredelitev osebnih in gospodinjskih storitev 

Mednarodna organizacija dela (ILO) pri razpravah o osebnih in gospodinjskih storitvah uporablja izraz 

»gospodinjsko delo«, ki je v členu I Konvencije ILO 189 opredeljen kot »delo, opravljeno v gospodinjstvu 

ali gospodinjstvih« in določa, da »oseba, ki opravlja delo v gospodinjstvu samo občasno ali sporadično in 

 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Evropska komisija (2018a). 
42 V Belgiji je približno tretjina uporabnikov bonov za storitve uvrščena v gospodinjstva z nizkimi dohodki, katerih neto mesečni 
dohodek je manjši od 2 500 EUR na mesec (EFSI 2018). 
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ne kot poklicno ni delavec v gospodinjstvu.« 43  Do danes je Konvencijo 189 ratificiralo sedem držav 

članic EU: Belgija, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Portugalska in Švedska.44 Ta opredelitev se osredotoča na 

lokacijo dela – dom – in na vrste delavcev, ki jih zajema ta opredelitev. Upravičeno se osredotoča na 

pravice delavcev, zaposlene v gospodinjstvih. 

Delovna opredelitev osebnih in gospodinjskih storitev, ki jo je Evropska komisija uporabila v delovnem 

dokumentu služb za leto 2012 »o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala osebnih in gospodinjskih 

storitev«, opredeljuje osebne in gospodinjske storitve kot storitve, ki »[zajemajo] širok spekter dejavnosti, 

ki prispevajo k blaginji družin ter posameznikov: varstvo otrok, dolgotrajno negovanje starejših ljudi in 

invalidov, čiščenje, inštrukcije, popravila doma, vrtnarjenje, podpora IKT itd.« 45  O teh razlikah med 

negovalnim in nenegovalnim delom v osebnih in gospodinjskih storitvah se bo podrobneje razpravljalo v 

naslednjem razdelku. Pri razmišljanju o osebnih in gospodinjskih storitvah v smislu skupin uporabnikov in 

njihovih ciljev ter o posebnih nalogah, vključenih v izraz, EU zajema osebne in gospodinjske storitve kot 

del formalnega trga dela, ki so enakovredne drugim področjem dejavnosti na formalnem trgu dela. 

Na ravni držav članic so opredelitve osebnih in gospodinjskih storitev pogosto v okviru razvoja različnih 

politik in instrumentov za spodbujanje dela v osebnih in gospodinjskih storitvah. Na primer, načrt »Borloo 

Plan« v Franciji je opredelil osebne storitve46 v skladu s 25 posebnimi dejavnostmi, opredeljenimi v uredbi 

iz leta 2005. Do danes seznam vključuje tako negovalne kot nenegovalne storitve. Nemčija nasprotno 

določa »zaposlovanje v gospodinjstvih«47 na podlagi svojega položaja v nemškem davčnem zakoniku. 

Nakup gospodinjskih storitev, ki jih običajno opravljajo člani gospodinjstva, in se izvajajo znotraj doma, 

gospodinjstvom daje pravico do odpisa davka. Ta opredelitev omogoča, da so osebne in gospodinjske 

storitve odprte za široko razlago dejavnosti. Belgija opredeljuje osebne ali tako imenovane »storitve 

bližine« v skladu z dejavnostmi, za katere se lahko uporablja njihov instrument z boni, t.i. »titres-services«, 

in sicer čiščenje hiše, pranje, likanje, priprava obrokov, nakupovanje itd. Opredelitev izključuje 

tradicionalne negovalne storitve, 48  ki so na voljo prek drugih instrumentov, na primer v sistemih 

zdravstvenih in socialnih storitev. Na Švedskem imajo dve dodatni shemi za davčne olajšave, t.i. RUT in 

ROT, ki se osredotočata na delo v gospodinjstvih in obnovo stanovanja, v središču opredelitve osebnih 

storitev.49 Vendar je nega za ostarele osebe in invalide ter varstvo malčkov upravičena tudi do povračila 

davka v sistemu RUT.50 Negovalne storitve se izvajajo tudi z drugimi instrumenti. V Romuniji ni določene 

opredelitve osebnih in gospodinjskih storitev. Osebne negovalne storitve so zajete v opredelitvi socialnih 

storitev, ki predstavljajo dejavnost ali skupino dejavnosti, ki se izvajajo z namenom odzivanja na socialne 

potrebe in posebne potrebe posameznikov, družin ali skupin, da bi premagali težke razmere, za 

preprečevanje in ukrepanje proti tveganju socialne izključenosti, za spodbujanje socialne vključenosti in 

za izboljšanje kakovosti življenja.51 V tem okviru vladna odločba 539/2005 osebne gospodinjske storitve 

opredeljuje kot storitve, ki jih nudijo akterji, specializirani za negovanje in pomoč na domu. Sem spadajo 

 
43 ILO (2011). 
44 Konvencija začne veljati za Švedsko 4. aprila 2020. 
45 Evropska komisija (2012). 
46 V francoščini »services à la personne«. 
47 V nemščini: »haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse«. 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Glej člen 27 Zakona 292/2011 o socialni pomoči (romunsko ministrstvo za delo in socialno zaščito 2011). 
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zdravstvena oskrba in pomoč, čustvena podpora in psihološko svetovanje, paliativna oskrba, gospodinjske 

storitve in prevozne storitve. V Estoniji osebne in gospodinjske storitve veljajo tudi kot del sistema 

socialnih storitev. Člen 17 zakona o socialnem varstvu določa, da: »se ob zagotavljanju gospodinjskih 

storitev osebi, ki brez osebne asistence ne more opravljati dejavnosti zaradi razlogov, povezanih z 

zdravstvenim stanjem, delovno sposobnostjo ali fizičnega in družbenega okolja, nudi pomoč. Omenjene 

dejavnosti, ki so bistvenega pomena za bivanje doma, vključujejo ogrevanje, kuhanje, čiščenje stanovanja, 

pranje oblačil in nakup hrane in gospodinjskih predmetov ter vodenje drugih opravkov zunaj 

stanovanja.«52 Na Madžarskem zakon XC iz leta 2010 določa, da gospodinjske storitve vključujejo »samo 

dejavnosti, povezane z zagotavljanjem vseh potrebnih pogojev vsakdanjega življenja za fizične osebe in 

druge osebe, ki živijo v njihovih gospodinjstvih«, in vključuje seznam ustreznih storitev, ki vključujejo 

negovalne in nenegovalne dejavnosti.53 Zakon XC iz leta 2010 od uporabnikov zahteva mesečno plačilo 

pristojbin za prijavo, ki naj bi pripomogla k večji prepoznavnosti osebnih in gospodinjskih storitev. Če 

uporabnik ne prijavi delavca osebnih in gospodinjskih storitev, je odgovoren za plačilo davkov in socialnih 

prispevkov za zaposlenega za ta mesec. V nasprotnem primeru uporabnik in zaposleni nista odgovorna za 

prijavljanje dohodka zaposlenega in uporabnik ni odgovoren za socialne prispevke v imenu zaposlenega.54 

Ta ukrep predstavlja različico sheme javnega dela, vezanega na spol, ki zavezuje prejemnike socialnih 

prejemkov, da opravijo trideset dni dela na leto.55 Na Poljskem, na primer, so »delavci v gospodinjstvu« 

razvrščeni v različne poklice v okviru klasifikacije poklicev in specializacij (klasyfikacja zawodów i 

specjalizacji). Na primer, klasifikacija družbenih in gospodinjskih dejavnosti (klasyfikacja działalności 

gospodarczej) je leta 2008 v skupino 97 vključila kategorijo »gospodinjski delavci.«56 Vendar nekatere 

države, kot je Slovaška, 57  izraza »osebne gospodinjske storitve« ali »gospodinjsko delo« uradno ne 

priznavajo. To ne pomeni, da na splošno niso bili in ne bodo sprejeti ukrepi socialne politike, ki so 

namenjeni oskrbi oseb, ki potrebujejo oskrbo v zasebnih gospodinjstvih (npr. novi zakon o socialnih 

storitvah v Bolgariji, ki začne veljati leta 2020), temveč da jih je treba podrobno preučiti in preveriti njihov 

pomen za sektor PHS. 

Osebne in gospodinjske storitve je mogoče urediti glede na vrsto opravljenih storitev, lahko pa tudi na 

podlagi delovnega razmerja. Večina držav zavzema stališče, da so osebne in gospodinjske storitve kot 

pojem sestavljene iz več različnih sektorjev ali delov več različnih sektorjev, katerih skupni imenovalec je 

kraj, v katerem se dela opravljajo, in sicer dom. Na primer, v Španiji dva popolnoma ločena gospodarska 

sektorja, urejena z različnimi zakoni (socialno varstvo na domu in gospodinjske storitve v primerjavi z 

gospodinjstvi kot delodajalci gospodinjskega osebja), zapletajo razvoj skupnega pristopa za osebne in 

gospodinjske storitve.58 V državah, kot sta Nemčija in Belgija, profesionalne storitve čiščenja v zasebnih 

domovih imajo isto kodo NACE kot industrijsko čiščenje. Tudi na ravni EU je razprava o osebnih in 

gospodinjskih storitvah kot enotnem sektorju dodatno zapletena zaradi njihove trenutne kategorizacije, 

saj dejavnosti osebnih in gospodinjskih storitev zajemajo vsaj dve kodi NACE – NACE 88 »socialno delo 

 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
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brez nastanitve« in NACE 97 »gospodinjstva kot delodajalci gospodinjskega osebja.«59 Te kode vključujejo 

tudi dodatne dejavnosti, ki niso povezane z osebnimi in gospodinjskimi storitvami, kar otežuje 

pridobivanje natančnih statističnih podatkov o ravneh dejavnosti za delavce v osebnih in gospodinjskih 

storitvah. Čeprav je dejstvo, da so osebne in gospodinjske storitve običajno povezane z različnimi sektorji, 

je to rezultat zapletenega zgodovinskega dogajanja v vsaki posamezni državi in ga samega po sebi ne bi 

smeli obravnavati kot problematičnega, pomanjkanje izmenjave in upoštevanje prekrivanja med 

različnimi sektorji, povezanimi z osebnimi in gospodinjskimi storitvami, pa predstavljata izziv. 

V tem dokumentu bo uporabljena delovna definicija osebnih in gospodinjskih storitev v EU, saj uvaja 

potrebo po razpravi o osebnih in gospodinjskih storitvah, ki bo obravnaval vprašanja na trgu dela, ki so se 

pojavila v sektorjih, kot so profesionalizacija,60 usposabljanje in nadomestila. 

Dve glavni komponenti osebnih in gospodinjskih storitev: negovalne in 

nenegovalne storitve 

Dve glavni kategoriji dejavnosti v osebnih in gospodinjskih storitvah sta negovanje in nenegovanje ali 

reproduktivno delo. Negovalne storitve opravlja zunanji negovalec, ta pa se osredotoča na osebo. Podpira 

fizično počutje posameznikov, kot tudi njihov dostop do človekovih pravic in udeležbo v življenju v 

skupnosti. 61  V primeru osebnih in gospodinjskih storitev dejavnosti negovanja potekajo na domu. 

Nenegovalne dejavnosti so na splošno osredotočene na predmete in podpirajo vzdrževanje ali pripravo 

prostora ali predmeta (glej preglednico 2). Tako bi lahko hranjenje ali oblačenje oseb veljalo za negovalne 

storitve, medtem ko bi kuhanje obroka ali krpanje srajce veljalo za nenegovalne storitve. Načini, po katerih 

se negovanje in nenegovanje med seboj razlikujeta, lahko vplivajo na pričakovanja, določena za zaposlene, 

na uporabo instrumentov in načine, na katere se osebne in gospodinjske storitve razumejo kot področje 

dejavnosti. 

Preglednica 1: Negovalne in nenegovalne storitve 

Negovalne storitve (osredotočene na osebe) Nenegovalne storitve (osredotočene na predmete) 

Podpora starejšim ljudem Čiščenje 

Podpora invalidom Kuhanje 

Varstvo otrok Vrtnarjenje 

 Osnovna popravila na domu 

Vir: Cylus and Rand (2019). 

 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Glej glosar. 
61 EASDP (2019a). 
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Pogosto se domneva, da negovalna dela in nenegovalna dela opravljajo različni zaposleni v osebnih in 

gospodinjskih storitvah. Vendar pa je treba to ponovno preučiti glede na razvijajočo se razpravo o osebnih 

in gospodinjskih storitvah, saj se storitve in dejavnosti, ki jih zajemajo osebne in gospodinjske storitve, 

lahko pojavljajo v različnih dogovorih in konstelacijah ter se med seboj prekrivajo. To prekrivanje zabriše 

ločnice med negovalnimi dejavnostmi in nenegovalnimi dejavnostmi ter med delavci, ki izvajajo negovalna 

dela in delavci, ki izvajajo nenegovalna dela. Na primer, nenegovalne storitve na splošno sestavljajo 

dejavnosti, ki jih lahko opravljajo člani gospodinjstva, čeprav očitno to ne velja za številne uporabnike 

osebnih in gospodinjskih storitev, ki so starejši ali imajo invalidnost. V primeru osebnih in gospodinjskih 

storitev se plačilo izvaja zunanjim izvajalcem, ki niso člani gospodinjstva. Uporabniki osebnih in 

gospodinjskih storitev, ki so starejši ali imajo invalidnost, ali ki fizično ne zmorejo samostojno izvajati 

negovalnih del, potrebujejo podporo tradicionalnih nenegovalnih dejavnosti. Pri tem se postavlja 

vprašanje, ali je treba karakterizacijo aktivnosti osebnih in gospodinjskih storitev, kot je na primer 

negovanje v primerjavi z nenegovanjem, določiti na podlagi potreb in sposobnosti zmožnosti uporabnika, 

ne pa narave same dejavnosti. Prav tako razkriva pomembnost upoštevanja namena posamezne 

dejavnosti, pa tudi na njen okvir, financiranje in druge vidike, ki bodo pomagali razlikovati med 

negovalnimi storitvami in nenegovalnimi storitvami ter ohraniti razliko med obema, kadar je to potrebno. 

Poleg tega se v nekaterih ureditvah dela od zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah zahteva ali 

pričakuje, da izvajajo dejavnosti zunaj splošnega obsega njihovega področja. Na primer, negovalec lahko 

pomaga starejšim ali invalidom pri pripravi hrane ali čiščenju. Po drugi strani izvajalci nenegovalnih 

storitev lahko v gospodinjstvih s starejšimi ljudmi, invalidi ali majhnimi otroki lahko svoje naloge razširijo 

na dejavnosti, ki so na splošno povezane z nego. Sposobnost posameznika, da preide iz negovalnega dela 

na nenegovalno delo ali obratno, je do neke mere vprašanje spretnosti te osebe in oblikovanja 

zaposlitvene ureditve. 

Pomembno pa je tudi spoštovati razlike med negovalnimi dejavnostmi in nenegovalnimi dejavnostmi 

glede na različne odgovornosti, spretnosti in profile dela, ki jih prinašajo. Zagotavljanje vsakodnevne 

podpore ranljivi osebi je zelo občutljivo vprašanje, ki zahteva ustrezno usposabljanje in spretnosti, ki jih je 

treba prepoznati kot take. Učinek dejstva, da lahko negovalec na domu naredi napako na račun življenja 

nekoga, je - v večini okoliščin - veliko pomembnejši od učinka dejstva, da delavec, ki opravlja nenegovalna 

dela na domu naredi napako pri čiščenju ali vrtnarjenju. Čeprav je pomembno razpravljati o možnih 

prekrivanjih, je prav tako pomembno, da se ne poenostavlja različnih odgovornosti delavcev, samo zato, 

ker se obe vrsti storitev zagotavljata na nekem domu. 

Nekateri instrumenti upoštevajo prekrivajoče se potrebe po negovalnih in nenegovalnih storitvah, tako 

da sredstva prepuščajo presoji uporabnika, medtem ko drugi pa jasno določajo, kako in za kaj se 

instrument lahko uporablja. Na primer, dodatek za nego v Italiji je denarna pomoč, namenjena podpori 

starejšim osebam in invalidom, ki živijo samostojno. To ni prejemek in sredstva se lahko porabijo glede na 

potrebe prejemnika. Čeprav ta instrument omogoča prekrivajoče se potrebe po negovanju in 

nenegovanju, ne nujno prinaša prednosti prijavljenemu delu, poleg tega pa ni dovolj razpoložljiv, da bi 

zadovoljil povpraševanje. 62  Na Češkem so mesečni dodatki za nego namenjeni tudi ranljivemu 

prebivalstvu, vendar ta denarna nadomestila, ki temeljijo na potrebah, določajo, da je treba denar porabiti 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
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za pomoč pri negi na domu in/ali za nego, nudeno prek socialnih storitev.63 V Španiji instrument, imenovan 

zakon o odvisnosti, ranljivim posameznikom zagotavlja pomoč, ki temelji na potrebah. Čeprav se nekatere 

vrste pomoči zagotavljajo neposredno kot storitve v naravi, se lahko v nekaterih primerih uporabijo kot 

finančna korist in se uporabljajo za negovalne in nenegovalne storitve.64 Zanimivo je, da se lahko ta 

denarna pomoč izplača tudi neprijavljenim delavcem, v nekaterih primerih pa se uporablja za plačilo 

družinskih članov, ki služijo kot negovalci, in ne za zaposlitev zunanjih delavcev v osebnih in gospodinjskih 

storitvah.65 

Drugi instrumenti so osredotočeni na določene storitve, vendar so dostopni za vse skupine uporabnikov. 

Na primer, belgijske bone za storitve (t.i. »titres-services«) lahko kupi kdor koli, vendar jih je mogoče 

izključno uporabiti za nenegovalne in reproduktivne storitve.66 Na Švedskem sta instrumenta RUT in ROT 

dostopna za vse skupine uporabnikov, vendar se storitve osredotočajo predvsem na nenegovalne 

dejavnosti, ki ne zahtevajo posebnega usposabljanja in se izvajajo na domu.67 

Nadaljnji razvoj osebnih in gospodinjskih storitev lahko pomaga določiti, katera znanja in spretnosti so 

potrebna za določene naloge. Lahko nakaže, kje so lahko usposabljanja koristna, ali kje lahko potrdila68 

pomagajo zaposlenim pri širjenju njihovih znanj in ustvarijo večjo preglednost za uporabnike glede 

storitev, ki jih lahko nudijo zaposleni in podjetja. Večje možnosti usposabljanja in preglednost spretnosti 

lahko pomagajo zagotoviti, da se široka pričakovanja uporabnikov osebnih in gospodinjskih storitev bolje 

uskladijo z omejitvami instrumentov politike in da so zaposleni v osebnih in gospodinjskih storitvah 

usposobljeni in imajo potrebno znanje in spretnosti, da izkoristijo ožje opredeljene instrumente. 

Pomembno je povezati priznavanje znanja in spretnosti s spremembami plač, delovnih pogojev in 

poklicnih poti. Priznavanje morebitnih prekrivanj znanja in spretnosti med različnimi elementi osebnih in 

gospodinjskih storitev ne bi smelo ogrožati vrednosti, ki se takšnemu znanju in spretnostim daje, vključno 

z omenjenimi spremembami. 

Razlikovanje med negovanjem in nenegovanjem vpliva tudi na razumevanje osebnih in gospodinjskih 

storitev v sektorjih, s katerimi so povezane, in lahko vpliva na organizacijo. Na primer, na Finskem so 

nenegovalni delavci organizirani v ločenem sindikatu PAM (Palvelualojen Ammattilitto), ker veljajo za 

zasebne zaposlene, ki jih običajno neposredno najemajo gospodinjstva. V nasprotju s tem so številni 

negovalni delavci na Finskem javni uslužbenci, zato jih organizirajo sindikati v javnem sektorju. Podobno 

tudi organizacije delodajalcev na Finskem priznavajo to javno/zasebno razliko. 69  V drugih državah 

obstajajo različne organizacije delodajalcev, ki zastopajo različne vidike osebnih in gospodinjskih storitev, 

in se posvetujejo s sindikati, ki zastopajo delavce, zaposlene v ustreznih podsektorjih osebnih in 

gospodinjskih storitev. 

 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 Kljub temu, da so dostopne vsem skupinam uporabnikov, so storitve »titres-services« razvile zelo močno skupino uporabnikov 
med starejšimi osebami, kar kaže na dodatno ali dopolnilno vlogo ureditev tradicionalnih negovalnih in nenegovalnih storitev. 
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Potrdila v osebnih in gospodinjskih storitvah se najpogosteje nanašajo na nenegovalne storitve, saj imajo negovalci običajno 
diplomo, formalizirane izpite in druge oblike predpisov. 
69 Mather (2015: 25). 
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Delovne ureditve 

Opredelitev in razumevanje osebnih in gospodinjskih storitev zahteva jasno opredelitev razmerja med 

naslednjimi akterji: 

- Uporabnik: posameznik ali gospodinjstva, ki najemajo dejavnosti osebnih in gospodinjskih 

storitev; 

- Zaposleni: plačani delavec, ki izvaja dejavnosti osebnih in gospodinjskih storitev; 

- Organizacija: posrednik, ki se občasno najame za posredovanje med uporabnikom in zaposlenim; 

Vlada: osrednja instanca, ki na različne načine določa pravila igre z zagotavljanjem financiranja, 

ustvarjanjem in izvajanjem pravnih standardov, razvojem instrumentov, urejanjem pogodb in izvajanjem 

inšpekcijskih pregledov delovnih ureditev med akterji osebnih in gospodinjskih storitev na različne načine: 

- Neposredna zaposlitev: Čeprav to ni več prevladujoča oblika zaposlitve,70 je pogosta v mnogih 

državah, vključno s Francijo, Španijo, Italijo, Romunijo,71 Nemčijo, Nizozemsko in Malto. Zanjo je 

značilno, da uporabnik pravno deluje kot delodajalec delavca, ki opravlja osebne in gospodinjske 

storitve. V Italiji, Franciji in Nemčiji kolektivna pogajanja vključujejo tudi ureditve neposredne 

zaposlitve,72 na Nizozemskem in Malti pa zaposleni v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki so 

neposredno zaposleni, nimajo koristi od kolektivnih pogajanj. 73  V nekaterih državah se 

neposredna zaposlitev odraža v obliki posebne ureditve, kar pomeni, da zaposleni prebiva z 

uporabnikom. To je še posebej pogosto v sredozemskih državah, kot je Španija.74 Z rastjo osebnih 

proračunov kot tudi spletnih platform bo neposredna zaposlitev znova rasla, čeprav morda v 

drugačnih oblikah. 

- Posrednik ali ponudnik storitev: Ureditve ponudnikov storitev zdaj predstavljajo večino ureditev 

osebnih in gospodinjskih storitev v EU.75 Ponudba storitev nege na domu se bo v prihodnosti 

povečala tudi zaradi spreminjanja pričakovanj in vse večjega vpliva človekovih pravic na 

zagotavljanje socialne oskrbe, kar pomeni, da bi bilo treba storitve zagotavljati v okolju ljudi. 

V tej ureditvi, imenovani trikotno delovno razmerje, uporabnik sklene pogodbo z zunanjo tretjo 

organizacijo za opravljanje osebnih in gospodinjskih storitev. Ta organizacija najame posamezne delavce 

osebnih in gospodinjskih storitev kot zaposlene, ki delajo v zasebnih domovih, vendar na splošno 

prejemajo plače in ugodnosti prek organizacije. Belgija ima močno razvit in javno podprt sistem 

ponudnikov storitev, v katerem so standardi zaposlovanja določeni s kolektivno pogodbo in podjetja so 

odgovorna za upravljanje plač in ugodnosti. 76  Finska se prav tako lahko pohvali s trdno ureditvijo 

posrednikov in močnimi kolektivnimi pogajanji.77 Nedavna različica ureditve posrednikov vključuje razvoj 

spletnih platform. V državah, kot so Avstrija, Nemčija, Danska in Irska, se spletne platforme uporabljajo za 

 
70 Nekateri viri navajajo, da je približno 30 odstotkov ureditev v EU trenutno neposrednih zaposlitev, čeprav ta podatek morda 
natančneje odraža nenegovalne storitve v okviru NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018). 
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
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povezovanje uporabnikov s posamezniki, ki ponujajo storitve čiščenja, postrežbe, varstvo otrok/nadzor, 

obrtniških del in popravil na domu.78 

Ureditev za ponudnika storitev lahko vključuje samozaposlene posameznike, ki najverjetneje 

najpogosteje opravljajo nenegovalne storitve. V primeru samozaposlenih ponudnikih storitev 

»organizacijo« v celoti sestavlja zaposleni/lastnik podjetja za osebne in gospodinjske storitve, ki 

neposredno sklepa pogodbe z uporabniki. Z registracijo samega sebe kot podjetja lahko zaposleni/lastnik 

podjetja izkoristi regulativne značilnosti nacionalnih instrumentov, vendar so izzivi, ki so pogosto povezani 

z neposredno zaposlitvijo, kot so preglednost, negotovost, pravice delavcev in socialna zaščita, še vedno 

problematični.79 Švedska je primer države, v kateri morajo biti ponudniki storitev zakonito registrirana 

podjetja, da lahko sodelujejo v dveh glavnih instrumentih osebnih in gospodinjskih storitev, prek katerih 

so uporabniki upravičeni do davčnih olajšav. Ker so ta registrirana podjetja lahko subjekti, sestavljeni iz 

enega samozaposlenega,80 je na Švedskem podjetje pogosto sinonim za zaposlenega. 

Izzivi pri formalizaciji osebnih in gospodinjskih storitev 

Medtem ko neposredna zaposlitev, posredniška zaposlitev in samozaposlitev kažejo na skupno 

konstelacijo rednih delovnih ureditev, je največji izziv, ki ovira razvoj osebnih in gospodinjskih storitev, 

njihova nagnjenost k neprijavljenim delovnim ureditvam. Uporabniki in zaposleni v mnogih primerih še 

vedno izbirajo neprijavljena delovna razmerja, tudi ob delovanju obstoječih instrumentov, ki spodbujajo 

prijavljeno delo, zaradi vrzeli in pomanjkljivosti v obstoječem regulativnem okviru. Nekateri zaposleni 

nimajo možnosti, da bi prijavili svoja delovna razmerja, saj je državljanom tretjih držav izziv ali nemogoče 

pridobiti delovna dovoljenja za osebne in gospodinjske storitve. Kratkoročno so neprijavljene ureditve 

pogosto privlačne za uporabnike in zaposlene. Neprijavljene ureditve so navadno cenejše. Poleg tega se 

lahko uporabniki osvobodijo dodatnega administrativnega dela, delavci pa imajo zaradi odsotnosti 

socialnih prispevkov in davkov z neprijavljenim delom lahko višje urne postavke kot pri prijavljenem delu. 

Izzive pri formalizaciji osebnih in gospodinjskih storitev lahko razvrstimo glede na izzive, povezane z 

dostopnostjo, trajnostnostjo, preglednostjo in funkcionalnostjo: 

- Dostopnost in trajnostnost osebnih in gospodinjskih storitev: V večini primerov neprijavljeno 

delo velja za cenovno bolj dostopno za uporabnike ali ima za zaposlene višje nadomestilo. 

Avstrijski bon »Dienstleistungsscheck (DLS)«, ki se uporablja za nenegovalne storitve, je primer 

instrumenta, ki je bil kritiziran zaradi finančnih vprašanj. Visoki stroški na bon so za uporabnike 

neprivlačni in nekonkurenčni v primerjavi z neprijavljenim delom. Poleg tega gre za preveč 

birokratske in omejevalne postopke glede na dolžino pogodbe (ta je omejena na en mesec z 

 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 V nekaterih državah EU, kjer delavci migranti ne morejo dobiti delovnih dovoljenj za delo kot delavci v gospodinjstvu, se lahko 
včasih prijavijo kot samozaposleni in lahko tako »redno« delajo. 
80 IMPact (2014d). 
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možnostjo podaljšanja) in nizke prage zaslužka. 81  Pomanjkanje vključene brezposelnosti in 

pokojninskih ugodnosti še dodatno spodbudi ta sistem za zaposlene.82 

- Preglednost in funkcionalnost/enostavnost predpisov: Neprijavljeno delo se izvaja tudi, kadar se 

šteje, da so instrumenti preveč invazivni ali zapleteni ali kadar se nekateri uporabniki ali zaposleni 

soočajo z ovirami pri uporabi obstoječih instrumentov ali se ne zavedajo, da imajo pravico 

uporabljati instrument. Na podlagi vprašanj politike zunaj osebnih in gospodinjskih storitev je ena 

skupina zaposlenih, na katero to pogosto negativno vpliva, so državljani tretjih držav. Na primer, 

stalno prebivališče državljana tretje države lahko uporabniku oteži zaposlitev te osebe v skladu z 

obstoječimi zakoni. V Belgiji kljub dobro razvitemu sistemu bonov se ohranjajo neprijavljene 

delovne ureditve pri najemanju nezakonitih migrantov zaradi nezadostno urejenega sistema 

dela.83 Eden od nasprotnih primerov je Italija, kjer v kolektivne pogodbe osebnih in gospodinjskih 

storitev spadajo tudi neprijavljeni delavci.84 Preglednost in funkcionalnost lahko uporabnike tudi 

omeji. Uporabnik se ne more kvalificirati za nakup osebnih in gospodinjskih storitev z uporabo 

razpoložljivih instrumentov, ker ne izpolnjuje nekaterih vnaprej določenih pogojev, kot so starost, 

zdravstveno stanje in dohodek. Prav tako lahko ozka opredelitev nekega instrumenta izključi 

storitve, ki jih uporabnik zahteva. 

Ocenjevanje instrumentov, ki podpirajo razvoj osebnih in gospodinjskih storitev 

Kot je bilo opisano v prejšnjem razdelku, osebne in gospodinjske storitve trpijo zaradi pomanjkanja: 

- Preglednosti storitev: obseg, v katerem so namen in značilnosti nekega instrumenta jasni in 

razumljivi vsem udeleženim stranem. 

- Dostopnost storitev: sposobnost vseh uporabnikov in zaposlenih, da uporabljajo instrument.85 

- Funkcionalnost storitev: obseg, v katerem instrument deluje, kot je bilo predvideno. 

- Trajnostnost storitev: stopnja, do katere nek instrument lahko v bližnji prihodnosti še naprej 

izpolnjuje potrebe države po osebnih in gospodinjskih storitvah. 

Obstoječi pristopi politike za obravnavanje teh izzivov spadajo v tri kategorije: financiranje, upravljanje 

postopkov in upravljanje kakovosti. V preglednici 2 so možni pristopi do vsakega izziva upoštevani z 

vidika uporabnikov in zaposlenih. 

 

 

 

 
81 ILO (2016). 
82 Evropska komisija (2017b). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
85 Opomba: vsak instrument morda ne bo obravnaval dostopnosti za vse skupine. Država, ki želi razviti močan in celovit sektor 
osebnih in gospodinjskih storitev, bo pogosto razvila edinstvene instrumente, ki obravnavajo vsako ciljno skupino posebej. 
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Preglednica 2: Izzivi osebnih in gospodinjskih storitev in obstoječi pristopi 

Izzivi 
Pristopi k izzivom 

Financiranje Obdelava Upravljanje kakovosti 

Preglednost Uporabnik: Politike zagotavljajo 
jasne in javno dostopne 
informacije o stroških uporabe 
instrumentov (npr. cena bonov, 
urna postavka/mesečna plača 
zaposlenemu) 

Zaposleni: Jasno sporočanje 
glede plačila in plač, vključno s 
podatki o kolektivnih pogodbah 

Uporabnik: Instrumenti 
pojasnjujejo vloge 
organizacij (če so na 
voljo) in kako ustvariti 
in registrirati pogodbe z 
zaposlenimi 

Zaposleni: 
Odgovornosti 
organizacije (če so na 
voljo) in uporabnika so 
jasne, kar zadeva 
pogodbe, plačila, 
ugodnosti, prispevkov 

Uporabnik: Instrument 
omogoča preprost način za 
ocenjevanje spretnosti in 
znanja ter ugleda organizacije 
ali zaposlenega pred 
zaposlitvijo 

Zaposleni: Politike zagotavljajo 
informacije o priložnostih za 
usposabljanje in certificiranje, 
informacije o tem, katera 
znanja in spretnosti so potrebni 
in za katera delovna mesta, so 
jasna 

Uporabnik in zaposleni: 
Pogodbe o zaposlitvi/kolektivne 
pogodbe so jasne in poznane za 
obe udeležene strani 

Dostopnost Uporabnik: Javno investiranje za 
zagotovitev, da ljudje z različnimi 
ravnmi dohodka lahko 
uporabljajo storitve 

Uporabnik: Procese je 
mogoče enostavno 
uporabljati (npr. 
pogodbe je mogoče 
enostavno ustvariti, 
bone je mogoče 
enostavno kupiti) in 
lokacije za nakup 
instrumentov so 
priročne 

Uporabnik: Na voljo so 
informacije o znanju in 
spretnostih zaposlenih ali o 
kakovosti organizacije 

Zaposleni: Usposabljanje in 
certificiranje so na voljo vsem 
zainteresiranim zaposlenim. 
Predpisi za zaposlovanje, 
vključno z nadzorom dela, 
pritožbami in odškodninskimi 
mehanizmi, zajemajo vse 
zaposlene, ne glede na njihov 
status 

Funkcionalnost Uporabnik: Točka za ceno 
instrumenta podpira želeno ali 
zahtevano pogostost uporabe 

Zaposleni: Instrument prinaša 
pričakovano plačilo, zaposleni pa 
dobijo dovolj dela, da upravičijo 
nadaljnjo sodelovanje na tem 
področju 

Uporabnik in 
zaposleni: Procesi so 
jasni, ponudnike 
storitev je mogoče 
enostavno prepoznati, 
poštene pogodbe, ki jih 
lahko razumejo vse 
zainteresirane strani 

Zaposleni: Izvajajo se minimalni 
standardi zaposlitve in pravic. 

Uporabnik in zaposleni: 
Ponudbe za usposabljanje in 
certificiranje ustrezajo 
obstoječim potrebam. 
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Trajnostnost Splošno: Povrnjeni pozitivni 
učinki, ki dosegajo ali presegajo 
javne naložbe 

Uporabnik: Večkratna uporaba 
instrumenta je dostopna 

Zaposleni: Raven plače 
zaposlenemu omogoča, da še 
naprej izpolnjuje lastne finančne 
potrebe po samozadostnosti, 
kar pomeni, da prispevki 
zagotavljajo varnostno mrežo 

Splošno: Uradi za 
obdelavo se prilagodijo 
obstoječim sistemom 
upravljanja, mestom za 
prodajo instrumentov 

Uporabnik in 
zaposleni: Procesi 
omogočajo 
podaljšana/trajna 
razmerja med 
uporabnikom in 
zaposlenimi, če se tako 
želi. Sheme delovnih 
dovoljenj za državljane 
tretjih držav omogočajo 
stalno, pošteno in 
redno delovno ureditev 

Zaposleni: Programi 
usposabljanja in certificiranja 
pripravijo zaposlenega na 
nadaljnje delo na področju 
in/ali mu nudijo znanje in 
spretnosti za pripravo na višje 
kvalificirano delo 

Vir: Cylus and Rand (2019). 

Mehanizmi znotraj instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev 

Mehanizmi, vgrajeni v instrumente osebnih in gospodinjskih storitev, neposredno obravnavajo štiri izzive 

(glej preglednico 3) in jih rešujejo z vidika enega ali več akterjev (zaposlenega, uporabnika ali organizacije). 

Z izzivi se je treba spopadati s pomočjo različnih strategij ali pristopov, ki se osredotočajo na način 

izboljšanja financiranja, upravljanja procesov in kakovosti. Pogosto v enem instrumentu politike deluje več 

mehanizmov hkrati. Zato instrumenti, kot so npr. socialni boni izgledajo in delujejo drugače v različnih 

državah članicah. 

Preglednica 3: Interakcija med mehanizmi in instrumenti 

Mehanizem Instrument Manifestacija mehanizma prek instrumenta 

Financiranje Prilagoditev ali oprostitev 

socialnega prispevka 

Instrumenti lahko uporabnike ali zaposlene oprostijo 

prispevkov v imenu zaposlenega, kot so pokojnine ali 

različna zavarovanja. 

Odbitek davka na dobiček ali 

davčna olajšava 

Uporabniki so lahko upravičeni do davčnih olajšav na 

podlagi zneska, ki ga letno porabijo za osebne in 

gospodinjske storitve. 

Znižanje ali oprostitev DDV Organizacije, ki zagotavljajo osebne in gospodinjske 

storitve, so lahko upravičene do znižanja ali oprostitve 

stopnje DDV. 
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Upravljanje 

postopkov 

Socialni boni Socialni boni lahko pomagajo urediti in poenostaviti 

registracijo zaposlenih in olajšati dostop do mehanizmov 

financiranja. 

Centralni upravni uradi Upravni uradi lahko registracijo zaposlenih centralizirajo in 

poenostavijo. Uporabnikom in zaposlenim lahko nudijo 

informacije in podporo. 

Upravljanje 

kakovosti 

Programi usposabljanja in 

certificiranja 

Te ponudbe kvalifikacij pomagajo razvijati spretnosti in 

znanja zaposlenih in zagotavljajo standarde kakovosti, da se 

ustvari zaupanje med uporabniki. 

Blagovne znamke in oznake Organizacije lahko uporabljajo uveljavljene blagovne 

znamke in oznake, da uporabnike pomirijo in vzpostavijo 

standarde med zaposlenimi. 

Vir: Cylus and Rand (2019). 

Mehanizmi, ki razmišljajo o financiranju osebnih in gospodinjskih storitev, so pogosto usmerjeni v znižanje 

stroškov storitev za uporabnika, hkrati pa zagotavljajo, da se plačilo za zaposlenega poveča ali ostane 

konkurenčno neprijavljenim plačam na trgu . Poleg tega se pričakuje, da bodo številne negovalne storitve 

brezplačne, vsaj v nekaterih obravnavanih državah. 

Socialni boni za nenegovalne storitve se lahko pojavijo v različnih oblikah. V nekaterih primerih uporabniki 

plačajo bon vnaprej, zaposleni pa običajno prejmejo dodatno plačo. V Franciji imajo boni CESU dve glavni 

različici: 

- Deklarativni bon CESU: Ta obrazec služi tudi kot izjava vladi o neposredni zaposlitvi. 86 

Gospodinjstva poročajo, koliko ur na mesec je delavec delal in urno neto postavko. Deklarativni 

bon CESU, imenovan CESU, podpira ureditve neposrednega zaposlovanja, ki prevladujejo v 

Franciji87 in je kombiniran s 50-odstotno davčno olajšavo. Urna postavka mora biti postavljena nad 

minimalno urno postavko. 

- Predplačniški bon CESU: Ta obrazec ima dve možnosti. Delodajalec ga lahko financira in razdeli 

svojim zaposlenim kot dodatno nedenarno ugodnost ali to storijo lokalne oblasti v obliki socialnih 

ugodnosti. Organi financiranja naročajo in razdelijo predhodno plačane bone zaposlenim oziroma 

prebivalcem v stiski. Prejemnik jih lahko uporabi za plačilo vseh ali del njegovih potreb za osebne 

in gospodinjske storitve.88 

V Belgiji uporabnik kupi določeno število bonov pri izdajatelju in zaposlenemu podeli en bon za vsako 

opravljeno uro. Ceno bona določijo javni organi. Zaposleni predloži bone posredniški organizaciji, kjer je 

zaposlen, in v zameno prejme redno plačo in dodatne ugodnosti. Organizacija vrne bone izdajatelju v 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Evropska komisija/EFSI (2018). 
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zameno za vsoto denarja, ki je bila subvencionirana s sredstvi regionalne vlade.89  Ta model ustreza 

trikotnim delovnim razmerjem, ki so običajna v Belgiji. V primeru dodatkov za »nego za denar«, kot je na 

primer italijanski dodatek za pomoč, uporabniki od vlade dobijo določeno mesečno vsoto denarja, ki jo 

lahko uporabijo za plačilo tržne cene storitev neposredno zaposlenemu.90 

 

Instrumenti lahko osebne in gospodinjske storitve tudi razvrstijo v posebno kategorijo zaposlitve, ki 

zahteva nižje prispevke za socialno varnost, kot je to primer pri nemški kategoriji »Minijob«. T.i. dela 

»Minijob« omejijo mesečni dohodek zaposlenega na 450 EUR ali trajanje zaposlitve na tri mesece na leto. 

Število delovnih ur je omejeno z minimalno plačo. Zaradi omejenega statusa zaposlitve so delavci, 

zaposleni v režimu »Minijob«, oproščeni prispevkov za socialno varnost, prav tako pa se zmanjša tudi 

znesek prispevkov s strani delodajalca.91 Čeprav gospodinjskega dela, opravljenega po shemi »Minijob«, 

ne moremo obravnavati kot enakovrednega polni zaposlitvi, se je ta ureditev izkazala za koristno za 

nekatere vrste delavcev,92 kot tudi za preprečevanje uporabe neprijavljenega dela do določene mere, 

zlasti kar zadeva gospodinjstva starejših oseb.93 »Dienstleistungsscheck« v Avstriji deluje kot hibrid, pri 

katerem uporabniki plačujejo majhen prispevek za nezgodno zavarovanje zaposlenih, vendar so 

pokojninska in zdravstvena zavarovanja izključena iz stroškov uporabnika. Zaposleni se lahko odločijo za 

plačilo pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja s fiksnim mesečnim zneskom.94 

Financiranje instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev lahko vključuje tudi davčne subvencije, ki na 

splošno koristijo uporabniku, ne pa zaposlenemu ali organizaciji. Lahko so v obliki davčne olajšave ali 

davčnega odbitka95 in znižane stopnje DDV. Instrument na splošno določa najvišjo velikost davčnega 

odbitka ali davčne olajšave, kar je izračunano na podlagi potreb gospodinjstev ali standardnih fiksnih 

stopenj. Podjetja lahko z nekaterimi instrumenti tudi izkoristijo davčne ugodnosti pri nakupu socialnih 

bonov in jih nato kot neobdavčeno ugodnost razdelijo svojemu osebju za nakup storitev osebnih in 

gospodinjskih storitev. Pomanjkljivost davčnih ugodnosti je, da imajo upokojenci ali brezposelni 

uporabniki pogosto manj ugodnosti, saj ne nujno plačujejo davkov na dohodek.96 

Mehanizmi upravljanja postopkov skušajo pomagati akterjem v osebnih in gospodinjskih storitvah pri lažji 

medsebojni interakciji. Na primer, instrumenti lahko določijo načine, na katere uporabniki dostopajo do 

osebnih in gospodinjskih storitev. Nakup socialnih bonov se lahko olajša z njihovo prodajo v kioskih ali na 

spletu. V Belgiji je prodaja storitvenih bonov organizirana na uradni spletni strani, ki jo financirajo in 

upravljajo regionalne oblasti, medtem ko so tri belgijske regije upravljanje sistema storitvenih bonov 

 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Vendar pa so delavci v režimu »minijob« upravičeni do nezgodnega zavarovanja za zaposlene. 
92 To so psihično ovirani delavci, ki se ne počutijo pripravljeni za zaposlitev zunaj doma, upokojenci, ki imajo možnost ostati aktivni 
in imeti dodaten zaslužek, pa tudi osebe v prehodnih situacijah, ki iščejo vstopno točko na nizki ravni na trg dela. 
93 Larsen, Christa, strokovni komentar, 6.3.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Davčna olajšava zniža celotni obdavčljivi dohodek posameznika, medtem ko davčni odbitek zmanjša znesek davka, ki ga dolguje 
posameznik. 
96 Da bi upoštevale ta izziv, so nekatere države prilagodile svoje sisteme davčnih ugodnosti, kar pomeni, da brezposelne osebe ali 
upokojenci dobijo od davčnih oblasti povračilo. 
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dodelile enemu podjetju.97 To lahko poenostavi transakcije bonov za uporabnike (ki jih nakupujejo) in 

zaposlene, pa tudi za posredniška podjetja (ki jih unovčijo). Instrumenti lahko olajšajo nastavitev in 

poročanje pogodb o zaposlitvi med uporabniki in zaposlenimi ali med uporabniki in podjetji. Na primer, 

shema »Minijob« v Nemčiji si je prizadevala za poenostavitev poročanja in registracije z ustanovitvijo 

centralnega urada »Minijob-Zentrale.«98  Prej omenjeni deklarativni bon CESU v Franciji poenostavlja 

plačilo in prijavo zaposlitve. 

Politike upravljanja kakovosti si prizadevajo motivirati uporabnike in zaposlene pri aktivni izbiri rednega, 

formalnega dela v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki temelji na svoji vrhunski kakovosti v primerjavi z 

neprijavljenim delom. Mehanizmi, kot so programi usposabljanja ali certificiranje za zaposlene ter 

blagovne znamke ali oznake za delodajalce, označujejo skladnost s predpisi, poznavanje sektorja, 

spretnosti in zmožnosti zaposlenih ter zanesljivost. Uporabnikom lahko pomagajo najti in izbrati 

zaposlene, medtem ko zaposleni lahko lažje oglašujejo svoje sposobnosti uporabnikom ali organizacijam 

in zaračunajo višje postavke na podlagi priznanih spretnosti in meril uspešnosti. Poleg tega uporabniki in 

zaposleni dobijo vpogled v kakovost posredniških podjetij na podlagi ozaveščenosti o blagovnih znamkah 

in oznakah. Na manj oprijemljivi ravni razvoj spretnosti in usposabljanja za dejavnosti osebnih in 

gospodinjskih storitev prispevata k uspešnemu izvajanju storitev zaposlenih in jim lahko pomagata 

pridobiti večje spoštovanje širše skupnosti. 

Francija je bila predhodnica razvoja usposabljanja in kvalifikacij za osebne in gospodinjske storitve. V 

francoskem sistemu lahko delavci v katerem koli sektorju zaprosijo za priznanje svojih poklicnih izkušenj s 

pomočjo potrdila o poklicnih izkušnjah (VAE). 99  Podjetja, specializirana za zagotavljanje negovalnih 

storitev za starejše osebe, bolj aktivno podpirajo svoje zaposlene pri pridobivanju ekvivalentnih 

kvalifikacij. Od leta 2016 je najpogostejša vrsta VAE, 100  povezana z delom na področju osebnih in 

gospodinjskih storitev, državna diploma o izobraževalni in socialni podpori (DEAES),101  tj. potrdilo, ki 

potrjuje, da ima posameznik spretnosti, potrebne za podporo dnevnim potrebam posameznikov na domu, 

v objektih ali v šolskem okolju, ne glede na formalne praktične izkušnje.102 

Preglednica 4 povzema prednosti in izzive, povezane z izboljšanjem formalnih kvalifikacij zaposlenih v 

osebnih in gospodinjskih storitvah. Postopek se obravnava z vidika zaposlenih in uporabnikov ter 

večinoma odraža nenegovalne storitve. 

 

 

 

 
97 Sodexo je francosko podjetje za upravljanje prehrambenih storitev in zmogljivosti, ki je tudi izdajatelj bonov v Belgiji. Je eno 
izmed največjih svetovnih mednarodnih podjetij in eden izmed dveh najboljših svetovnih ponudnikov bonov in kartic za storitve. 
98 EFSI (2013: 21). 
99 V francoščini: »validation des acquis de l’expérience«. 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 V francoščini: »Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.« 
102 1901 Formation (2016). 
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Preglednica 4: Prednosti in izzivi, povezani s širitvijo kvalifikacij za zaposlene v osebnih in gospodinjskih 

storitvah 

 Prednosti Izzivi 

Zaposleni v 
osebnih in 
gospodinjskih 
storitvah 

Izboljšanje stanja dela osebnih in 
gospodinjskih storitev 

Ustvarjanje občutka solidarnosti med delavci 
osebnih in gospodinjskih storitev 

Gojenje spoštovanja za standard odličnosti 

Priprava zaposlenih z razmeroma malo 
formalnega izobraževanja in izobraževalnih 
izkušenj na možen prehod iz osebnih in 
gospodinjskih storitev v sektorje z višjimi 
stopnjami kvalifikacije 

Izboljšanje zaslužkov, delovnih pogojev in 
dostopa do poklicnih poti 

Povečanje ovir za delo v osebnih in 
gospodinjskih storitvah 

Odvračanje od udeležbe med ciljnim 
skupinami z bolj omejenimi skupinami 
spretnosti 

Ustvarjanje stroškov 

Uporabniki 
osebnih in 
gospodinjskih 
storitev 

Vzpostavitev standarda nege in storitev, ki ga 
lahko pričakuje uporabnik, ko najame 
uslužbence osebnih in gospodinjskih storitve 

Omogočanje večjega občutka preglednosti in 
zaupanja 

Povečanje stroškov ustvarjanja delovnih 
mest v osebnih in gospodinjskih 
storitvah, nekatera od njih se lahko 
prenesejo na uporabnika 

Povečanje nadzora in inšpekcijskih 
pregledov v zasebnih domovih 

Vir: Cylus and Rand (2019). 

Upravljanje kakovosti je ključni korak pri profesionalizaciji dela osebnih in gospodinjskih storitev, saj 

razvija pričakovanja za zaposlene in delodajalce, ki so v skladu z drugimi poklicnimi potmi: 

- razvoj doslednih standardov zaposlovanja; 

- razpoložljivost usposabljanja, certificiranja ali diplome; 

- večje možnosti kolektivnega pogajanja. 

Politike in instrumenti, ki se ukvarjajo s kakovostjo, zato niso zasnovani samo za izboljšanje kakovosti 

osebnih in gospodinjskih storitev za uporabnika, temveč tudi za to, da osebne in gospodinjske storitve 

postanejo bolj kakovostno področje dela za zaposlenega. To je mogoče doseči s politikami, katerih cilj je 

obširna ureditev. 

Na Irskem je na primer razvoj zakonskega pravilnika o praksi iz leta 2007 privedel do znatnih sprememb v 

dojemanju javnosti o zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah kot članov delovne sile z 

zaposlitvenimi pravicami. Poleg tega, da zaposlenim v osebnih in gospodinjskih storitvah daje pravico do 

pisnih pogodb, minimalnih plač, največjega števila delovnih ur in plačanega dopusta, določa, da morajo 

uporabniki osebnih in gospodinjskih storitev »spoštovati dostojanstvo in zasebnost zaposlenega.« 103 

Mnoge države, kot so Avstrija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska, Španija in Švedska, so uvedle 

inšpekcijske preglede v gospodinjstvih z namenom, da bi se ohranile pravice zaposlenih. V Španiji naj bi 

 
103 Mather (2015: p. 25). 
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inšpektorji preverjali, ali so zaposleni prejeli pogodbe.104 Na Švedskem naj bi inšpektorji spremljali, ali 

uporabniki osebnih in gospodinjskih storitev zagotavljajo zdravo in varno okolje za zaposlene.105 

Razmerje med režimi socialne podpore in politikami osebnih in gospodinjskih 

storitev 

Kategorizacija režima socialne podpore se že dolgo uporablja za združevanje evropskih držav in pojasni 

njihova vedenja politike ter rezultate na podlagi skupnih tradicij in značilnosti. Ta tipologija je lahko tudi 

koristna pri poskusu razumevanja izzivov pri razvoju osebnih in gospodinjskih storitev v različnih državah 

članicah EU, in njihove zmožnosti za obravnavanje teh izzivov s pomočjo različnih vrst politik in 

instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev. 

V literaturi o režimih socialne podpore so evropske države razvrščene na naslednji način: 

- Nordijski režimi (Danska, Finska, Švedska in Nizozemska):106 zaznamuje jih močna država, ki je 

osredotočena na ukrepe prerazporeditve – ki praviloma temeljijo na splošnih davkih – v podporo 

enakosti in socialni koheziji. Imajo visoko stopnjo zaposlenosti in enakost spolov, močne sisteme 

socialne podpore in obsežne politike družinske podpore.107 

- Celinski režimi (Nemčija, Francija, Avstrija, Luksemburg in Belgija): ti režimi so sami po sebi 

korporativni in pripisujejo osebne koristi udeležbi na močnem, vendar pogosto togem trgu dela. 

Imajo močne sindikate in močno zgodovino spodbujanja moških hranilcev družin. Kljub temu 

imajo te države običajno močne sisteme socialne podpore in zmerne do visoke stopnje 

prerazporeditve, ki temeljijo na socialnih prispevkih iz različnih sistemov socialne varnosti ali 

splošnih davkov.108 

- Sredozemski režimi (Španija in Italija): zanje je značilno, da imajo močan poudarek na negi za 

družine, kar lahko privede do znatnih razlik v zaposlovanju spolov. Imajo manj prerazporeditve in 

manj poudarka na zmanjšanju revščine, pa tudi manj sistemov socialne podpore.109 

- Anglosaksonski režimi (Irska in Malta): 110  zanje je značilen laissez-faire odnos do socialne 

podpore. Njihovi sistemi socialne varnosti niso dobro razviti, socialni transferji pa ostajajo nizki z 

visoko stopnjo preverjanja sredstev.111 

 
 

104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106 Za Nizozemsko velja, da v zvezi s politikami in instrumenti osebnih in gospodinjskih storitev kaže značilnosti nordijskega in 
celinskega režima. Kljub osredotočenosti na znižanje davkov ima denarne ugodnosti, ki so povezane z nego. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Malteški sistem socialnega varstva predstavlja edinstveno kombinacijo filozofij socialnega varstva. Po eni strani ima Malta 
enega najvišjih deležev denarnih dajatev, ki se preverjajo glede na premoženjsko stanje, v primerjavi s celotnimi dajatvami v 
Evropski uniji. Vendar pa je na drugih področjih politike razmeroma radodarna. Hkrati pa je bolj prevladujoča tradicionalna 
družina, ki je na splošno povezana s tradicionalnim modelom moškega hranilca družine, kot je to značilno za različne druge države 
blaginje. 
111 Urbé (2012). 
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Očitno vse države, zajete v projektu Ad-PHS, ne spadajo v to kategorizacijo, saj se osredotočajo na režime. 
Pomembno je, da je bilo manj akademske pozornosti namenjene analizi države blaginje v državah srednje 
in vzhodne Evrope (SVE)112 na splošno in zlasti sektorju PHS v teh državah. To otežuje temeljito razvrščanje 
in nemoteno primerjavo, ki ni dokončna, zato bo v ustreznem oddelku v nadaljevanju predstavljen drug 
pristop za analizo teh držav. Na spodnjem zemljevidu (slika 1) so vse države projekta Ad-PHS prikazane in 
razvrščene glede na vrsto/režim zagotavljanja blaginje, da bi dobili hiter pregled nad različnimi 
zgodovinskimi potmi in podobnostmi držav. 
 

Slika 1: Države PHS, združene po skupnih značilnostih socialnega varstva
 

 

Vir: Rossow (2020). Opomba: Vse navedene države ne ustrezajo klasifikaciji režimov; glej besedilo. 

 

V nadaljevanju je v poročilu podan pregled stanja na področju PHS glede na različne skupine režimov ali 

vrst blaginje, začenši z državami skupine A Ad-PHS (države z naprednejšimi sistemi PHS). 

 

 

 
112 Ta klasifikacija vključuje države, ki so bile del nekdanje Sovjetske zveze in so zdaj del EU ali si prizadevajo za članstvo. V tem 
poglavju so obravnavane naslednje države, zajete v projektu Ad-PHS: Bolgarija, Estonija, Madžarska, Poljska, Češka, Romunija, 
Slovaška in Slovenija (Urad za publikacije Evropske unije 2020). 
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Države skupine A: Sredozemske, nordijske in celinske države 

V tej skupini sredozemske države na splošno zagotavljajo manj socialnih storitev prek države. V teh 

okoliščinah obstaja daljša, neprekinjena tradicija nenegovalnih delavcev v gospodinjstvu in celo tradicija 

neformalnega in neprijavljenega dela.113  Na primer, negovalne dejavnosti so na splošno prepuščene 

odločanju družine. Danes veliko družin ne more osebno zagotoviti dolgotrajnega negovanja, zlasti 

starejšim sorodnikom, zato družine pogosto neformalno najamejo negovalce. Ti zaposleni pogosto 

opravljajo tudi nenegovalna dela. V Italiji so delavci v gospodinjstvu kategorizirani bodisi kot »colf«, če 

opravljajo večinoma nenegovalne storitve, ali kot »badante«, če je njihova glavna naloga negovanje 

odvisne osebe. Med slednjimi je veliko žensk migrantk, ki so pogosto neprijavljene in običajno opravljajo 

te storitve dolgotrajne nege kot delavke v gospodinjstvu.114 Tako imenovani model »priseljenca v družini« 

kaže na pogostost nenegovalnih del, in celo na dela, zaradi katerih te osebe prebivajo z družino. 

Instrumenti osebnih in gospodinjskih storitev kot takšni namenjajo manj pozornosti promociji 

nenegovalnih storitev, saj to potrebo že zadovoljujejo številni neprijavljeni delavci v gospodinjstvu. 

Manj poudarka je bilo tudi na oblikovanju instrumentov za prehod neprijavljenih gospodinjskih delavcev 

na formalne ureditve. Čeprav so potekala prizadevanja za izvajanje več pogodbenega dela, se nad temi 

pogodbami izvaja manj nadzora. Države, kot sta Italija in Španija, so uvedle zakonsko urejene sheme za 

neprijavljene delavce, pri čemer mnogi od njih opravljajo neprijavljeno delo na področju osebnih in 

gospodinjskih storitev.115-116 Tako je trend v mnogih sredozemskih državah razviti instrumente, usmerjene 

v nego, ki se osredotočajo bolj na potrebe uporabnika kot na potrebe zaposlenega. Običajno je mogoče 

najti instrumente za nego na podlagi denarnih sredstev in osebnih prejemkov, tj. instrumente za ranljive 

osebe, katerih družine imajo morda manj finančnih sredstev za njihovo negovanje. Kot ponazarja dodatek 

za pomoč v Italiji, je uporaba ugodnosti pogosto prepuščena presoji uporabnika. Na ta način instrumenti 

»denar za nego« pogosto posredno podpirajo ali omogočajo neprijavljene delovne ureditve in lahko 

odpravijo pobude za nadgrajevanje znanja pri delu v osebnih in gospodinjskih storitvah,117 saj je interes 

uporabnika, da pridobi čim več storitev za manj denarja. Cilj držav, ki uporabljajo predvsem instrumente 

na podlagi plačila, je v prvi vrsti zagotoviti skrb za potrebe starejših oseb in najbolj ranljivih članov družbe. 

Kot že omenjeno, se v Španiji denarne ugodnosti lahko uporabijo celo za plačilo družinskih članov, da se 

zagotovi, da nega ne ostane obrez plačila, s čimer se poveča poudarek na nego, ki jo nudijo družinski člani 

v teh državah. Te države se soočajo z izzivi pri zagotavljanju, da so instrumenti omejene nege dostopni 

vsem, saj se prebivalstvo stara in se bo več družinskih negovalcev lahko vrnilo na trg dela. Poleg tega je 

težko zagotoviti preglednost z instrumenti »denar za nego«, zlasti kadar je nadzor nad porabo sredstev 

omejen. 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Ena shema regularizacije v Španiji se imenuje »arraigo social« ali »socialna zakoreninjenost«, pri čemer lahko neprijavljeni 
migranti pridobijo delovna dovoljenja, če dokažejo naslednje: nepretrgano bivanje v Španiji za tri predhodna leta; status 
nekaznovanosti za preteklih pet let; podpisane pogodbe o zaposlitvi za najmanj eno leto in skupaj najmanj 30 ur na teden (lahko 
v sklopu več pogodb); dokumentirane dokaze o družinskih vezeh in/ali socialni vključenosti. Posamezniki lahko dokažejo: dve leti 
nepretrganega bivanja v Španiji, status nekaznovanosti za preteklih pet let in nezakonito delovno razmerje, ki je trajalo najmanj 
6 mescev, dokazano s sodbo sodišča ali prek inšpekcije dela. Ta program je bil koristen zlasti za posameznike, ki so delali v 
nenegovalnih osebnih in gospodinjskih storitvah. Prav tako je ustvaril pot do stalnega prebivališča po 5 letih. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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V nordijskem in celinskem režimu so cilji za oblikovanje instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev 

običajno podobni – zmanjšanje neprijavljenega dela, podpora razvoju nizko kvalificiranih delovnih mest in 

izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Vendar se narava instrumentov razlikuje 

glede na nacionalni okvir. 

Nordijske države običajno oblikujejo politike osebnih in gospodinjskih storitev, ki so osredotočene na boj 

proti neprijavljenim delovnim ureditvam in na razvijanje nizkokvalificiranih delovnih sektorjev. Ker storitve 

za starejše ljudi in varstvo otrok na splošno pokrivajo socialne storitve, ki jih zagotavlja socialna država, in 

si prizadevajo za cilj socialne politike s poslanstvom splošnega interesa, se lahko instrumenti osebnih in 

gospodinjskih storitev bolj osredotočajo na razvoj trgov za nenegovalne storitve. Ker pa je v nordijskih 

državah uporaba teh instrumentov nenegovalnih osebnih in gospodinjskih storitev običajno razširjena 

med starejše ljudi in družine z majhnimi otroki, se zdi, da se ti instrumenti uporabljajo tudi za pomoč 

starejšim, da lahko še naprej živijo neodvisno. Poleg tega ti instrumenti spodbujajo tudi enakost spolov in 

ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem zaposlenih staršev. 

Primarni mehanizmi, ki jih uporabljajo nordijske države, so znižanje davkov in ugodnosti,118 kar je mogoče 

razložiti z razmeroma nizko razliko v plačah med kvalificiranim in nizkokvalificiranim delom v teh državah 

in jasno potrebo po dostopnosti do osebnih in gospodinjskih storitev. Poleg nenegovalnih instrumentov 

za davčne olajšave ima Nizozemska tudi negovalne instrumente »denar za nego«. V nasprotju z 

gotovinskimi instrumenti v sredozemskih režimih je instrument AWBZ bolje urejen, saj od uporabnikov 

zahteva, da prijavijo, koga zaposlujejo in za katere storitve. Ta ureditev zagotavlja, da ta denarni 

instrument podpira formalno zaposlitev.119 Zanimivo je, da se finski in švedski instrumenti osredotočajo 

na podporo posredniških delovnih ureditev, nizozemski instrumenti pa podpirajo neposredne modele 

zaposlovanja. Ker pa veliko švedskih podjetij, dejavnih na področju gospodinjskih storitev, v resnici 

predstavljajo samozaposleni posamezniki, ti instrumenti podpirajo tudi delovno ureditev med 

uporabnikom in zaposlenim.120 Nordijski instrumenti morajo zagotoviti dostopnost njihovih storitev na 

različnih socialno-ekonomskih ravneh, sicer tvegajo, da bodo le bogati upravičeni do njih. 

Za nenegovalne gospodinjske storitve celinske države delijo močan poudarek nordijskih držav na 

razvijanje instrumentov, ki zmanjšujejo neprijavljene delovne ureditve in razvijajo nizkokvalificirana 

delovna mesta. Vendar pa so, tako kot sredozemske države in Nizozemska, tudi Nemčija in Avstrija bolj 

osredotočene na nego in so razvile instrumente, ki dajejo prednost ureditvam neposrednih zaposlitev za 

nenegovalne gospodinjske storitve. V Franciji se v primeru ureditev neposrednih zaposlitev ne razlikuje 

med delavci, ki nudijo negovalne storitve, in delavci, ki nudijo nenegovalne storitve. Tako kot na 

Nizozemskem so tudi v teh državah instrumenti »denar za nego« bolje urejeni, da bi podprli formalno 

ureditev dela.121 V nasprotju s tem so belgijski instrumenti osredotočeni na negovanje in spodbujajo 

uporabo posredniških ureditev, kar kaže na nekatere vzporednice z nordijskimi državami. Celinski 

instrumenti običajno uporabljajo najrazličnejše mehanizme, ki združujejo davčne ugodnosti, prilagoditve 

prispevkov, mehanizme obdelave, da olajšajo nakup in plačilo z boni, ter razvoj posebnih vrst pogodb za 

mini zaposlitve. Francija je razvila tudi mehanizme za oblikovanje blagovnih znamk in oznak za 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
121 Morel (2015). 
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označevanje kakovosti. Trajnostnost je ključni izziv tega režima, saj se njegovi programi večinoma zanašajo 

na državne subvencije. 

 

Države skupine B (manj razvite politike PHS) in v primerjavi z državami skupine A 

Pri preučevanju držav skupine B Ad-PHS (z manj razvitimi politikami PHS) v Srednji in Vzhodni Evropi 

raziskave kažejo, da »postkomunističnih držav blaginje ni mogoče omejiti na nobenega od Esping-

Andersenovih ali drugih znanih tipov držav blaginje,«122 saj so njihove razvojne poti preveč raznolike.123 

Vendar pa v primeru nege različne tipologije družine, ki sta jih predstavila Chiara Saraceno in Wolfgang 

Keck (2008), omogočajo boljše razumevanje postkomunističnih socialnih držav v primerjavi z njihovimi 

državami kolegicami iz zahodne in južne Evrope. 

Namesto da bi razvijali ločene modele, se Saraceno in Keck sklicujeta na »štiri različne vzorce vzdolž 

neprekinjene »familijalizacije - defamiljalizacije«. »Privzeti familiarizem«, ki je značilen za večino 

postkomunističnih socialnih držav, se nanaša na nepodprt familiarizem, saj ne obstajajo druge ali majhne 

javne nadomestne možnosti za družinsko negovanje in finančno podporo. »Podprti familiarizem«, ki bi 

ustrezal sredozemskemu modelu Esping-Andersona, se nanaša na politike, ki običajno vključujejo 

obdavčitev in plačane dopuste ter podpirajo družine pri izpolnjevanju njihovih finančnih odgovornosti pri 

negovanju. »Opcijski familiarizem«, ki je soroden kontinentalnemu, se nanaša na dejstvo, da je na voljo 

možnost med plačilom za negovanje družinskega člana in uporabo javno podprtega negovanja. Nazadnje, 

se »defamiljalizacija«, ki bi ustrezala skandinavskemu modelu, nanaša na individualizacijo socialnih pravic 

in tako zmanjšuje družinske odgovornosti in odvisnosti.124 

Vendar, če upoštevamo posebna področja intervencije in ne celotnega nacionalnega socialnega režima, 

so lahko rezultati drugačni. Tako je lahko na primer pri podpori hudo invalidnim osebam mogoče opaziti 

razširjenost »opcijskega familiraizma«, saj so dodatki za pomoč, ki se lahko uporabijo za najem negovalca 

ali družinskega člana kot osebnega asistenta, na voljo v celinskih, sredozemskih in srednje in 

vzhodnoevropskih državah članicah. Avtorji sami priznavajo, da je »stopnja familiarizma privzeto prisotna 

tudi v najbolj defamiliziranih ali podprtih familiziranih državah, zlasti na področju nege.«125 

Istočasno je splošen trend trženja in privatizacije opravljanja storitev, podprt z uredbo EU o 

konkurenčnem naročanju storitev in z davčnim pritiskom na privatizacijo javnih/občinskih sredstev.126 

Posledično je mogoče opaziti pluralizacijo ponudnikov storitev z večjo prisotnostjo profitnih podjetij v vseh 

obravnavanih državah, hkrati pa tudi vse večji pomen občinske ravni pri zagotavljanju javnih storitev, kot 

tudi (ponovni) pojav družbenega tretjega sektorja prek organizacij, socialnih podjetij ali uporabniških 

organizacij.127 

V tem kontekstu je zagotavljanje osebnih in gospodinjskih storitev, usmerjenih v negovanje, postalo tudi 

bolj tržno in posamično usmerjeno, kjer uporabniki dostopajo do paketov negovalnih storitev, ki jih nudi 

 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
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kombinacija javnih, zasebnih in tretjih organizacij.128 Chiara Saraceno in Wolfgang Keck poudarjata, da 

obstaja velika razlika med defamilijalizacijo prek države in defamilializacijo prek trga. V zadnjem primeru 

lahko razlike v dohodku in socialnem statusu otežijo dostop do storitev. To še toliko bolj, saj so varčevalni 

proračuni močno vplivali na zmogljivosti javnih organov za obravnavanje socialnih potreb. V primeru 

Romunije bi morale biti negovalne storitve na domu brezplačno na voljo za vse zavarovane osebe, 

dejansko pa so na voljo le v okviru omejitev, ki jih določa Nacionalna agencija za zdravstveno zavarovanje 

na podlagi letnih proračunov. V okviru zagotavljanja storitev s kombinacijo akterjev iz javnega, zasebnega 

in tretjega sektorja se pojavlja tveganje za medsektorsko okrepitev različnih razsežnosti diskriminacije, kar 

otežuje dostop do osebnih in gospodinjskih storitev za nekatere zapostavljene skupine, kot so Romi ali 

revni podeželski prebivalci. Zlasti v državah srednje in vzhodne Evrope, kjer zmanjševanje revščine še 

vedno zavzema visoko mesto na političnem programu, je treba posebno pozornost nameniti vključevanju 

zapostavljenih skupin in varovanju njihovega dostopa do vseh storitev, ki jih morda potrebujejo. Vendar 

pa je, tako kot v primeru Bolgarije, tudi v tej državi prišlo do nekaterih premikov: ta država je leta 2019 

uvedla nov zakon o socialnih storitvah, ki bo začel veljati leta 2020 in uvaja povsem novo filozofijo ter 

spreminja pravni okvir za načrtovanje, zagotavljanje, financiranje in spremljanje socialnih storitev. V večini 

drugih držav se socialna podpora obravnava predvsem kot naloga, ki jo morajo zagotoviti družinski člani 

(na Madžarskem je to celo zapisano v ustavi).129 

Konec koncev tudi za strokovnjake na področju PHS po vsej Evropi, razumevanje, da se pri razmišljanju o 

sistemih osebnih in gospodinjskih storitev združijo države glede na sistem socialnega varstva, ki ga imajo, 

je lahko koristno pri razmisleku, kako pristopiti k razpravi o osebnih in gospodinjskih storitvah na ravni EU 

in kako razviti razprave v državah, kjer so osebne in gospodinjske storitve bile doslej deležne le omejene 

pozornosti. Države se medsebojno usklajujejo glede na skupne cilje za razvoj osebnih in gospodinjskih 

storitev, glede določanja prednosti negovanja proti nenegovanju, usmerjenosti na določeno ciljno 

občinstvo in ureditve ter izbiro mehanizmov. 

Usmerjenost v prihodnost 

Projekt Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev je z vrsto delavnic in seminarjev, povezanih z 

nacionalnimi razpravami o osebnih in gospodinjskih storitvah vključil ključne deležnike iz 21 držav članic. 

V državah članicah, v katerih so osebne in gospodinjske storitve že aktivno vključene v nacionalni program, 

so se delavnice osredotočile na razumevanje trenutnega stanja sektorjev, na določitev načrtov za njihov 

nenehni razvoj in zbiranje primerov najboljše prakse. V državah, v katerih so politike osebnih in 

gospodinjskih storitev do zdaj dobile manj pozornosti, so se seminarji osredotočali na določitev 

nacionalnih ciljev in interesov, ki bi lahko prispevali k njihovemu razvoju in razmisleku o tem, kako dalje. 

Vendar je bilo zbiranje izčrpnih informacij o osebnih in gospodinjskih storitvah v vseh 21 državah 

članicah EU, zajetih v projektu Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev, zahtevna naloga. Zlasti v 

 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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državah, v katerih so bile osebne in gospodinjske storitve deležne manj pozornosti, pa tudi v Italiji in 

Španiji, so informacije večinoma na voljo v nacionalnih jezikih, če so sploh na voljo. V teh primerih je bilo 

osrednjega pomena identificirati in vzpostavitev stikov s strokovnjaki, ki niso le poznali področja, ampak 

so tudi tekoče znali angleško in so bili pripravljeni sodelovati v evropski mreži. Žal to ni bilo vedno mogoče, 

zato je bilo treba v nekaterih primerih rezultate delavnic dopolniti z dodatnimi raziskavami in strokovnim 

znanjem. Vendar tudi v državah, kot sta Romunija in Češka, kjer so lokalni deležniki pozdravili projekt z 

velikim zanimanjem in celo navdušenjem, je potrebno več truda, da bi javne organe spodbudili k 

sprejemanju ukrepov. 

Vendar pa je v okoliščinah, kjer so do sedaj osebne in gospodinjske storitve obravnavale le določene 

pobude, kot v primeru Bolgarije, težko identificirati in vzpostaviti stik s potencialnimi deležniki. Kadar ni 

jasne opredelitve delavcev osebnih in gospodinjskih storitev in ni zastopanih ali priznanih interesov, 

mehanizmi socialnega dialoga ne morejo delovati, socialne partnerje pa je težko obravnavati. Zaradi teh 

razlogov (slabo razvite politike PHS, malo lokalnih interesnih skupin, pomanjkanje sistematičnih informacij 

in težave s prevajanjem) se posamezna poročila v projektu Ad-PHS v nekaterih osrednjih državah projekta 

razlikujejo po bogastvu informacij in pregledanih virih. Te razlike se odražajo tudi v tem sintetičnem 

poročilu o stanju. Nižja raven informacij je zato odraz stanja v sektorju PHS v posameznih državah. 

Vendar glede na očitno potrebo po regularizaciji osebnih in gospodinjskih storitev in velikem zanimanju 

za izvajanje instrumentov za razvoj tega področja je treba vsekakor nadaljevati z zaporednim širjenjem 

znanja. Zlasti je treba razširiti mreže v srednje in vzhodnoevropskih državah, kjer področje spodbujanja 

osebnih in gospodinjskih storitev ni še dovolj podprto ali še ni dobro razvito. Diverzifikacija mrež 

deležnikov v teh državah članicah je pomembna tudi pri identifikaciji strokovnjakov, ki bi lahko bili 

vključeni v dejavnosti učenja čezmejne politike. Prihodnji projekti bi lahko temeljili na prvih korakih Ad-

PHS pri vzpostavljanju mreže, vendar bi se lahko bolj osredotočili na lokalno strokovno znanje in večjo 

vključenost lokalnih strokovnjakov za vzpostavitev vseevropske tematske mreže zainteresiranih strani. 

Ustvarjanje skupne baze znanja bo podprlo razprave in učenje politik na nacionalni ravni ter ponudilo 

trdno izhodiščno točko za postopke oblikovanja politik na evropski ravni. Tako je zavezanost EU k 

Konvenciji ZN o pravicah invalidov in Strategiji o invalidnosti 2010–2020 podprla dodelitev proračunov in 

izvajanje dostopa do negovalnih storitev in/ali denarnih dodatkov za invalide v vseh državah, ki jih zajema 

projekt. Zato bi lahko močnejše sodelovanje na ravni EU podobno vplivalo tudi na razvoj osebnih in 

gospodinjskih storitev. 

Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki ga je predlagala Evropska komisija,130 se 

močno osredotoča na enake možnosti in delovna mesta za vse, kot tudi na podporo poklicni mobilnosti in 

ekonomski preobrazbi. Širitev formalne zaposlitve v osebnih in gospodinjskih storitvah prek različnih 

pobud, kot je prehod delavcev v gospodinjstvu iz neprijavljenega gospodarstva, in jim omogočiti dostop 

do poštenih delovnih pogojev in enakih delovnih mest, kot jih imajo delavci iz drugih gospodarskih 

sektorjev, podpiranje poklicne preobrazbe delavcev, ki so se pripravljeni zaposliti v negi v gospodinjstvih, 

in v nenegovalnih sektorjih ter ustvarjanje dostopa do delovnih in socialnih pravic za vse delavce v osebnih 

in gospodinjskih storitev bi pomembno prispevala k zgoraj navedenim ciljem, hkrati pa bi podpirala 

 
130 Evropska komisija (2020c). 
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evropsko strategijo za enakost spolov in Evropski akt o dostopnosti z oblikovanjem podpornih 

instrumentov za tako ženske, ki se želijo zaposliti za polni delovni čas, kot za invalidne osebe, ki se soočajo 

z izzivi glede vključenosti. Ker so v nekaterih evropskih državah, na primer v Italiji, organizacije 

izpostavljene kot glavni akterji na področju osebnih in gospodinjskih storitev, bi razvoj osebnih in 

gospodinjskih storitev prispeval tudi k izvajanju ciljev Akcijskega načrta za socialno ekonomijo. 

Glede na to, da so delavci v gospodinjstvu pogosto čezmejno mobilni, so akterji na evropski ravni, kot je 

na novo ustanovljeni evropski organ za delo, pozvani, da jim zagotovijo poštene delovne pogoje. Akterji 

na evropski ravni lahko še naprej vzpostavljajo spodbude za oblikovanje vseevropskega okvira kvalifikacij 

za delavce v gospodinjstvu, kar bi jim omogočilo prenos znanja in spretnosti iz enega konteksta v drugega. 

Tako bi sektor osebnih in gospodinjskih storitev lahko postal zgled ne le za posodobljeno agendo znanja 

in spretnosti za Evropo, temveč tudi za spodbujanje evropskih standardov kakovosti v izobraževanju in 

usposabljanju osebnih in gospodinjskih storitev po vsem svetu. Poleg tega bi lahko sprejetje konvencije 

ILO 189 o pravicah delavcev v gospodinjstvu in ohranjanje dostopa delavcev migrantov do socialnih pravic 

nadalje podprlo regularizacijo v sektorjih. Kar zadeva tako uporabnike kot zaposlene, bi izvajanje skupnih 

evropskih protidiskriminacijskih politik, zlasti glede rasizma in proticiganstva, kot je predlagala Pobuda za 

enakost in vključevanje Romov, hkrati podprlo vključevanje romskih delavcev v sektorje, povezane z 

osebnimi in gospodinjskimi storitvami, in boljši dostop Romov do osebnih in gospodinjskih storitev, ki jih 

morda potrebujejo. Podobno bi moral biti razvoj osebnih in gospodinjskih storitev tudi del dolgoročne 

vizije EU za podeželska območja, da bi se preprečilo izključevanje podeželskega prebivalstva iz podpornih 

storitev v gospodinjstvu in da bi se ustvarile različne zaposlitvene možnosti za prebivalce podeželja. 
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Glosar 

Formalizacija: Evropska komisija v okviru neformalnega negovalnega dela opisuje, kako 

»formalizacija neformalnega negovanja poteka bodisi prek plačil in s tem povezano socialno 

varnostjo (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), shem usposabljanja/certificiranja znanj 

in spretnosti in nazadnje prek zakonodaje (priznavanje statusa in pravice do ocene kot 

negovalca)«. V istem členu Evropska komisija povezuje »kakršno koli formalno delo« z 

naslednjimi značilnostmi: plačila (po možnosti redna in predvidljiva); pogodba o zaposlitvi in 

socialna varnost (ki je zaščitena z uredbo); usposabljanje in potrjevanje znanj in spretnosti; 

in nazadnje še širša zakonodaja, ki priznava pomen vloge in zagotavlja določen minimalni 

standard pravic.«131 

Priselitev: »priselitev« pomeni dejanje, s katerim oseba uredi svoje običajno prebivališče na 

območju države članice za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj dvanajst mesecev, s tem da je 

prej običajno prebivala v drugi državi članici ali tretji državi (Uredba (ES) št. 862/2007 o 

selitvah in mednarodni zaščiti).132 

Migracijska veriga: Izraza veriga migracije ali migracijska veriga se nanašata na »proces, v 

katerem začetni premiki migrantov vodijo do nadaljnjih premikov z istega območja na isto 

območje. V sistemu verige migracije se posamezni člani neke skupnosti selijo in nato 

spodbujajo ali pomagajo pri nadaljnjem premikanju migracij.«133 

Profesionalizacija: »[P]rofesionalizacija pomeni dodelitev pravic do zaposlitve in socialne zaščite 

delavcem določenega sektorja, ki so enake pravicam, ki jih uživajo zaposleni, ki delajo prek 

pogodb o zaposlitvi, ki jih ureja zakon, in imajo dostojno plačo, urejen delovni čas, plačan 

dopust, zagotovljeno zdravje in varnost pri delu, pokojnine, pravico do 

porodniškega/očetovskega dopusta in bolniške odsotnosti, nadomestilo v primeru 

invalidnosti, pravila, ki urejajo odpoved ali prekinitev pogodb, odškodnine v primeru zlorabe 

in dostop do usposabljanja; ker se domači sektor dela in nege lahko profesionalizira s 

kombinacijo javnih financ (davčne olajšave), socialnih financ (družinski dodatki, pomoč 

podjetjem, vzajemne družbe in zdravstvena zavarovanja, svet delavcev itd.) in zasebnim 

financiranjem (plačilo za storitve s strani posameznikov).«134 

Redni poklic: V okviru dela in poklicev Evropska unija (EU) opredeljuje poklic kot »(...), kadar [ga 

lahko opravljate] samo z določeno izobrazbo, potrebno za ta poklic, opravite posebne izpite, 

denimo državne izpite, in/ali [ste] registrirani pri poklicnem združenju.«135 

 
131 Evropski parlament (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Evropska komisija (2018c). 
134 Evropski parlament in Svet (2016: 6). 
135 Evropska unija (2019). 
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Regularizacija: EU v okviru (nezakonitih) migracij »regularizacijo« opredeljuje kot »državni 

postopek, s katerim se državljanom tretjih držav, ki nezakonito prebivajo, dodeli pravni 

status«; sinonim, ki se pogosteje uporablja v ZDA, manj pa v EU, je »legalizacija.«136 

Neprijavljeno delo: v EU izraz neprijavljeno delo označuje »[p]lačane dejavnosti, ki so po svoji 

naravi zakonite, vendar niso prijavljene javnim organom, ob upoštevanju razlik v regulativnih 

sistemih držav članic.« Države članice so sprejele različne opredelitve, ki se osredotočajo na 

neskladnost zakonodaje ali predpisov v zvezi z delom, davki in/ali socialno varnostjo: če 

obstajajo dodatne oblike neskladnosti, ne gre za neprijavljeno delo. Če so nudeno blago in 

storitve nezakonite (npr. proizvodnja prepovedanih drog ali trgovanje z njimi, trgovanje s 

strelnim orožjem, osebami ali pranje denarja, prepovedani z zakonom), je to del širše 

kriminalne ekonomije, tj. siva ekonomija (ki je pogosto opredeljena kot neprijavljena 

ekonomija in kriminalna ekonomija), in če ni denarnega plačila, je to del neplačane sfere.137 

Neprijavljeni ali nezakoniti migrant: Evropska unija neprijavljenega ali nezakonitega migranta 

opredeljuje kot »državljana tretje države, prisotnega na ozemlju schengenske države, ki ne 

izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop, določenih v Uredbi (EU) 2016/399 (Zakonik 

o schengenskih mejah) ali druge pogoje za vstop, bivanje ali prebivanje v tej državi 

članici EU.«138 

Neplačana sfera: Izraz neplačana sfera se nanaša na dejavnosti, ki so po naravi zakonite, vendar 

niso prijavljene javnim organom in ne prejemajo denarnega plačila.139 

 

  

 
136 Evropska komisija (2009). 
137 Evropska komisija (2018b). 
138 Evropska komisija (2018c). 
139 Evropska komisija (2018b). 
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