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Uvod 

 
Hitro širjenje pandemije COVID-19 od marca 2020 je imelo zelo različen vpliv na sektorje. 
Najbolj prizadeti so tisti, ki ponujajo storitve, ki zahtevajo visoko stopnjo fizične bližine do 
strank in imajo velik delež malih ali mikro podjetij, ki nimajo rezerv, da bi nadomestile 
zmanjšanje povpraševanja po storitvah (Pouliakas in Branka 2020). Zelo pogosto gre za 
sektorje, ki zahtevajo srednje do nizko znanje in spretnosti, zaposlovanje iz skupin, ki so močno 
izpostavljene vplivu pandemije COVID-19 in kažejo visoko stopnjo neprijavljenega dela. Poleg 
sektorjev turizma in gostinstva se narava storitev, struktura podjetij in vzorci zaposlovanja1 
združujejo tudi na področju osebnih in gospodinjskih storitev. 
 
Evropska komisija (2012) osebne in gospodinjske storitve opredeljuje kot storitve, ki 
„[zajemajo] širok razpon dejavnosti, ki prispevajo k blaginji družin in posameznikov doma: 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba starejših in invalidov, čiščenje, inštrukcije, domača popravila, 
vrtnarstvo, podpora IKT itn.„ To kaže, da zagotavljanje osebnih in gospodinjskih storitev 
pomaga starejšim in invalidom, da se spoprimejo z vsakodnevnim življenjem, ponuja družinam 
prilagodljivost neinstitucionaliziranega varstva otrok in omogoča uporabo (visoko) 
specializiranih storitev v in okoli doma. Poleg tega se področje osebnih in gospodinjskih storitev 
šteje za področje zaposlovanja z visokim potencialom za rast (Baga et al. 2020). To poročilo 
zato analizira ukrepe, ki so jih vlade po Evropi sprejele za obvladovanje pretresov, ki jih je 
povzročila pandemija COVID-19, na obseg/kakovost storitev in stopnjo zaposlenosti v različnih 
sektorjih osebnih in gospodinjskih storitev. Poleg tega predstavlja priporočila za spodbujanje 
razvoja področja osebnih in gospodinjskih storitev v državah članicah EU. 
 
Analize temeljijo na rezultatih raziskav, ki preučujejo kratkoročni vpliv COVID-19 na sektorje 
osebnih in gospodinjskih storitev in ustreznih odzivih politike v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Češki, 
na 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. V raziskavi je bil uporabljen pristop mešanih metod: 
• Opravljena je bila raziskava organizacij osebnih in gospodinjskih storitev, delavcev v osebnih in 

gospodinjskih storitvah, ki uporabljajo osebne in gospodinjske storitve/ ki zaposlujejo delavce v 
osebnih in gospodinjskih storitvah; 

• Opravljena je bila teoretična raziskava o zbiranju informacij o odzivih politike na učinke COVID-19 v 
različnih sektorjih osebnih in gospodinjskih storitev. 

• Razgovori s strokovnjaki so bili opravljeni v devetih izbranih državah.2 
 

 
1 Samo v tej razsežnosti ali nekatere vrste storitev, ponujene na področju osebnih in gospodinjskih storitev; glej oddelek 2 s 
podrobnostmi o raznolikosti osebnih in gospodinjskih storitev. 
2 Raziskava je bila izvedena v okviru projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev (Ad-PHS), ki je združil sedem 
partnerjev: Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (EASPD); Evropsko zvezo za storitve za invalide 
(EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); Evropska Zveza sindikatov s področja hrane, kmetijstva in turizma in sorodnih 
panog (EFFAT); Diesis COOP; Inštitut za gospodarstvo, delo in kulturo (IWAK) in Evropska zveza za zaposlovanje družin (EFFE) 
(glej https://ad-phs.eu/). 
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Vpliv pandemije COVID-19 na organizacije, 
uporabnike in delavce na področju osebnih 
in gospodinjskih storitev 

 

Da bi raziskali učinke pandemije COVID-19 na področju osebnih in gospodinjskih storitev, so v 
27 državah članicah EU začeli z raziskavo. Priskrbela je 215 odgovorov iz 15 držav in je bila 
izvedena med 23. septembrom in 23. novembrom 2020. Največ odgovorov je prišlo iz držav, 
kjer je področje osebnih in gospodinjskih storitev naprednejše in so ponudniki osebnih in 
gospodinjskih storitev dobro organizirani, tako da bi lahko raziskavo širili v svoje tesno 
povezane mreže. Te države so Italija, Belgija, Nemčija, Francija in Finska. Ker je 50 % odgovorov 
prišlo iz Italije, se tu obravnavajo ločeno. Na splošno odgovori niso prišli iz držav, v katerih 
projekt Ad-PHS ni bil prisoten (države z manj razvitim področjem osebnih in gospodinjskih 
storitev, kot so Hrvaška, Ciper, Grčija, Latvija in Litva – z opazno izjemo Portugalske). Ker je 
število odgovorov omejeno, raziskava ni reprezentativna za ciljno populacijo. Odgovori na 
raziskavo so bili obogateni in vsebinsko prilagojeni s pomočjo vpogledov iz strokovnih 
razgovorov z združenji osebnih in gospodinjskih storitev (predstavništva interesov delodajalcev 
in delavcev) iz devetih držav: Avstrije, Belgije, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Irske, 
Romunije in Španije. 
Raziskava se je osredotočila na prvi val pandemije COVID-19 (februar/marec–junij 2020): 
• Vpliv pandemije na te organizacije, uporabnike in delavce na področju osebnih in gospodinjskih 

storitev. 

• Strategije, ki jih uporabljajo za spopadanje z učinki pandemije. 

• Na voljo so jim podporne strukture. 
 

65 % anketirancev je zastopalo organizacije in 26 % gospodinjstva na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev kot uporabnike osebnih in gospodinjskih storitev/delodajalce delavcev v 
osebnih in gospodinjskih storitvah, 9 % odgovorov v vzorcu pa je prišlo od delavcev v osebnih 
in gospodinjskih storitvah.3 

 

Učinki pandemije COVID-19 na dejavnosti organizacij, uporabnikov in delavcev na 
področju osebnih in gospodinjskih storitev 
 
Polovica organizacij osebnih in gospodinjskih storitev je v prvem obdobju pandemije COVID-19 
doživela popolno (26 %) ali delno (24 %) zaprtje podjetja. 44 % anketirancev je ocenilo, da je 
vpliv krize na njihove prihodke močan, 39 % pa jih je opazilo zmeren vpliv. 

Posledično je 73 % anketirancev navedlo, da je negativno vplivala na njihovo splošno finančno 
sposobnost (slika 1). Ker je 73 % organizacij osebnih in gospodinjskih storitev odgovorilo, da je 

 
3 Naslednja predstavitev rezultatov raziskave ne vključuje odgovorov iz Italije; zato temelji na 108 odgovorih iz 14 držav. V 
nasprotju s prevladujočimi profili organizacij, gospodinjstev in delavcev na področju osebnih in gospodinjskih storitev so 
anketiranci navedli, da večinoma zagotavljajo ali uporabljajo nenegovalne storitve (npr. čiščenje). 



4 

 

 

težko najti nove stranke, je to pokazatelj, da je izgubo podjetij težko nadomestiti. V različnih 
državah so partnerji v razgovoru poročali, da so imele stranke osebnih in gospodinjskih storitev 
različne razloge za odpoved storitev med pandemijo: ker so več časa preživeli doma, so lahko 
več delali v gospodinjstvu, imeli so na voljo manj finančnih sredstev ali so bili zaskrbljeni za 
ranljive skupine v njihovem gospodinjstvu. Čeprav so se mnenja strokovnjakov razlikovala, se 
zdi, da je splošna težnja, da so osebne in gospodinjske storitve manj pogosto odpovedali kot 
nenegovalne storitve, razen če so bile zagotovljene ranljivim skupinam. 
 
Slika 1 Vidiki zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev, ki jih je prizadela pandemija COVID-19 (februar–
junij 2020): organizacije osebnih in gospodinjskih storitev (v %) 

 

 
Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
Poleg tega so predstavniki organizacij osebnih in gospodinjskih storitev odgovorili, da je 
pandemija negativno vplivala na psihično dobro počutje (76 % anketirancev) in fizično zdravje 
(60 %) njihovega osebja, kar otežuje upravljanje neprekinjenega zagotavljanja storitev. 
Negativno je vplivala tudi na zaposlovanje (66 %) – na primer v primeru, ko običajni delavci niso 
bili na voljo zaradi bolezni ali družinskih obveznosti. Zanimivo je, da je večina anketirancev 
navedla, da v tej situaciji komunikacija ni bila prizadeta (44 %) ali je celo bila pozitivna (17 %). 
Anketirani strokovnjaki so poročali, da so se organizacije osebnih in gospodinjskih storitev 
posebej potrudile pri komunikaciji s svojimi delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah, da bi 
ublažile negotovost, ki jo doživljajo, in pripravile individualne rešitve za gospodinjstva in 
delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, da bi zagotovile stalnost storitev. 
 
Večina gospodinjstev (68 % vprašanih) je trdila, da finančna sredstva, ki so jim bila na voljo za 
nakup osebnih in gospodinjskih storitev, sploh niso bila prizadeta ali da so bili učinki komaj 
opazni (18 %). Razpoložljivost sredstev za osebne in gospodinjske storitve je bila v 14 % 
primerov zmerno prizadeta. Odgovori v raziskavi pa so pokazali, da so se storitve nadaljevale 
kot običajno le v 25 % primerov. V 39 % primerov je organizacija ali delavec na področju 
osebnih in gospodinjskih storitev v celoti odpovedala storitve, v 14 % pa delno. Le 11 % 
gospodinjstev v raziskavi je navedlo, da so delno odpovedala storitve in 11 % pa v celoti. Vendar 
so razgovori s strokovnjaki tem ugotovitvam nasprotovali in poročali, da so izgube posla in 
odpuščanja na področju osebnih in gospodinjskih storitev predvsem posledica zmanjšanja 
povpraševanja gospodinjstev, zlasti na področju negovalnih storitev.  
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Zato je nedoslednost najverjetneje posledica tega, da je naš vzorec pristranski do 
gospodinjstev, ki zlasti uporabljajo gospodinjske čistilne storitve. 
Po mnenju gospodinjstev večina vidikov pri zagotavljanju osebnih in gospodinjskih storitev ni 
bila prizadeta, razen spremembe v komunikaciji z delavcem osebnih in gospodinjskih storitev, 
ki je bila pretežno ocenjena kot negativna (79 %) (slika 2). V nasprotju s tem se je komunikacija 
z organizacijo osebnih in gospodinjskih storitev poslabšala le v 9 % primerov in se celo izboljšala 
v 7 % primerov. Zdi se, da so organizacije osebnih in gospodinjskih storitev v negotovih 
razmerah lažje reorganizirale komunikacijo s svojimi strankami in delavci ter jim nudile 
usmerjenost. 
 
Slika 2 Vidiki zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev, ki jih je prizadela pandemija COVID-19 (februar–
junij 2020): gospodinjstva (v %) 
 

 
 
Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

46 % delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah je odgovorilo, da se njihov dohodek med 
prvim valom pandemije COVID-19 sploh ni spremenil ali pa se je komaj bistveno spremenil 
(9 %). Vendar se je njihov položaj pri 27 % anketirancev zmerno spremenil, pri 9 % pa močno. 
Na vprašanje o spremembah dohodka je 46 % anketirancev odgovorilo, da je bil njihov delovni 
čas skrajšan, 9 % pa, da so bili odpuščeni. V tej negotovi situaciji je 36 % anketiranih delavcev 
osebnih in gospodinjskih storitev izjavilo, da je pandemija negativno vplivala na njihovo 
zmožnost iskanja novega dela in na iskanje novega delovnega mesta (slika 3). Vendar pa je bila 
najpomembnejša skrb delavcev osebnih in gospodinjskih storitev njihovo fizično zdravje, saj je 
82 % anketirancev navedlo, da je pandemija COVID-19 nanje negativno vplivala. Razgovori so 
pokazali, da je to povezano s stresom zaradi omejene razpoložljivosti osebne zaščitne opreme 
v prvih tednih pandemije in potrebe po delu v okolju, kjer gotovosti glede zagotavljanja storitev 
so bile nenadoma sporne. Poleg tega so delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah težko 
nadaljevali z delom v situaciji, ko je pandemija COVID-19 prizadela njihovo zasebno življenje. 
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Slika 3 Vidiki zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev, ki jih je prizadela pandemija COVID-19 (februar–
junij 2020): delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah (v %) 

 

 
 
Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
 

Strategije organizacij, uporabnikov in delavcev na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev za spopadanje z učinki pandemije COVID-19 
 

Večina organizacij osebnih in gospodinjskih storitev je navedla, da je zagotovila osebno 
zaščitno opremo svojim delavcem v osebnih in gospodinjskih storitvah (91 %) in pregledala 
standarde in postopke za zagotavljanje storitev (84 %) (slika 4). To je sledilo informacijskim 
kampanjam, ki so jih v večini držav izvajali za ozaveščanje o potrebi po sprejemanju ukrepov 
med stiki z osebami iz ranljivih skupin, in za izvajanje strogih higienskih ukrepov. V skladu z 
novimi standardi za zagotavljanje storitev je bila spremenjena pogostost, trajanje in/ali narava 
storitev (69 %). Področja, ki so bila pregledana, so bila notranja komunikacija (60 %) in stiki z 
zunanjimi partnerji (49 %). Pogosto omenjen ukrep je bil tudi obravnavanje dobrega počutja 
delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah (71 %). Odgovori kažejo, da čeprav je 39 % 
organizacij osebnih in gospodinjskih storitev zmanjšalo delovni čas svojih zaposlenih, 11 % pa 
jih je povečalo, so se trajnejše kadrovske odločitve sprejemale manj pogosto: 20 % 
anketirancev je navedlo, da je zaposlilo nove delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, 14 % 
pa jih je odpustilo. Pogosto običajni kanali za zaposlovanje osebja niso bili več na voljo, zlasti 
če so bili odvisni od dostopnosti javnih organov. V Nemčiji na primer, organizacije osebnih in 
gospodinjskih storitev niso mogle sodelovati z javnimi zavodi za zaposlovanje, da bi zaposlile 
delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah. V Španiji službe za socialno varnost, ki so pristojne 
za prijavo zasebnih negovalcev, niso bile odprte, kar je še posebej otežilo zaposlovanje delavcev 
v osebnih in gospodinjskih storitvah, zlasti v domovih za starejših ljudi. 
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Slika 4: Ukrepi, ki so jih organizacije osebnih in gospodinjskih storitev sprejele med pandemijo COVID-19 
(februar–junij 2020) (v %) 

 

 
 

Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
 
Glavni ukrepi, ki so jih sprejela gospodinjstva, sta bila zagotavljanje osebne zaščitne opreme za 
njihove delavce (50 % anketirancev) ali obravnavanje njihove blaginje (39 %) (slika 5). Odgovori 
kažejo, da se je sorazmerno majhen delež gospodinjstev odločil za izboljšanje vprašanj pri 
zagotavljanju storitev (npr. preoblikovanje standardov za izvajanje storitev ali 
zmanjšanje/povečanje delovnega časa delavcev). 
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Slika 5: Ukrepi, ki so jih gospodinjstva sprejela med pandemijo COVID-19 (februar–junij 2020) (v %) 

Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 

 

Pri delavcih osebnih in gospodinjskih storitev je bila najpogosteje uporabljena osebna zaščitna 
oprema, ki jo je zagotovil delodajalec (64 % anketirancev) ali pa so jo kupili sami (27 %) (slika 6). 
Vendar so menili, da je treba odpovedati storitve v gospodinjstvih s posebej ranljivimi 
skupinami (55 %). 
 
Slika 6: Ukrepi, ki so jih delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah sprejeli med pandemijo COVID-19 (februar–
junij 2020 (v %)

Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
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Podporne strukture in ukrepi, ki so na voljo organizacijam, uporabnikom in 
delavcem na področju osebnih in gospodinjskih storitev 
 
Odgovori držav članic EU na pandemijo COVID-19 so se zelo razlikovali (oddelek 3). Da bi dobili 
prvi pregled standardnih podpornih ukrepov na različnih področjih osebnih in gospodinjskih 
storitev, smo udeležence raziskave prosili, naj navedejo, ali je bil na voljo določen podporni 
ukrep (slika 7). 72 % anketirancev je navedlo, da so imeli na voljo priporočila ali smernice, pa 
tudi vladne programe podpore (78 %). Nekoliko manjši delež udeležencev je navedel 
razpoložljivost pravnih nasvetov o delovnem pravu in predpisih (77 %) ali nasvetov, kako 
najbolje uporabiti vladne programe podpore (61 %). Kot so pokazali razgovori, je bilo v času 
splošne negotovosti kadrovska vprašanja ali zahteve za sredstva državne podpore težko rešiti, 
zato so vse strani na področju osebnih in gospodinjskih storitev potrebovale nasvete. V več 
državah podporni programi, sprejeti za organizacije ali delavce na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev, še niso izpolnili obljube, da bodo ublažili vpliv pandemije, saj sredstva 
še niso dodeljena ali so predmet pregleda in možnega vračila, če vsi pogoji niso izpolnjeni. 
Treba je opozoriti, da so bile zaloge osebne zaščitne opreme na voljo le 43 % anketirancem. 
Razgovori v vseh državah so potrdili, da je bilo, zlasti na začetku pandemije COVID-19, osebno 
zaščitno opremo izredno težko pridobiti, čeprav je bila ključni predpogoj za 
nadaljevanje/ponovno vzpostavitev zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev. 
 
Slika 7: Razpoložljivost podpornih ukrepov med pandemijo COVID-19 (februar–junij 2020): organizacije, 
gospodinjstva in delavci na področju osebnih in gospodinjskih storitev (v %) 
 

 
 
Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

Pomembno je omeniti, da so bile med organizacijami, gospodinjstvi in delavci na področju 
osebnih in gospodinjskih storitev majhne razlike. Večina organizacij osebnih in gospodinjskih 
storitev je navedla, da so bili na voljo vladni programi podpore (86 %), večji delež anketirancev 
(56%) pa je lahko dobil tudi nasvete o tem, kako najbolje uporabiti programe. V razmerah, ko 
je pandemija COVID-19 prizadela temelje delovnega razmerja (npr. delo s krajšim delovnim 
časom, nadomestilo, povezano s karanteno), je imelo 70 % anketirancev dostop do pravnih 
nasvetov o delovnem pravu in predpisih. Poleg tega se je 80 % anketirancev lahko zanašalo na 
priporočila ali smernice za zagotavljanje osebnih in gospodinjskih storitev. To kaže, da so imele 
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organizacije osebnih in gospodinjskih storitev večjo zmožnost pridobivanja informacij o 
razpoložljivih podpornih ukrepih kot na primer gospodinjstva, ki zaposlujejo delavce v osebnih 
in gospodinjskih storitvah. Poleg tega so bili številni instrumenti zasnovani na formalnem 
delovnem razmerju z organizacijo osebnih in gospodinjskih storitev in so bili upravljani prek 
njih, zato so se bolj nagibali k sodelovanju z razpoložljivostjo različnih priložnosti za podporo. 
 
Naši partnerji so v razgovoru poudarili, da je bil pregled stanja v nenehno spreminjajočih se 
pogojih velik izziv za vse na področju osebnih in gospodinjskih storitev. Kot so navedli 
anketiranci raziskave, do 53 % ni imelo niti ene informacijske točke, kjer bi lahko prejeli nasvet 
(slika 7). Pri organizacijah osebnih in gospodinjskih storitev so bili glavni vir informacij za 
obvladovanje pandemije COVID-19 javni organi (49 % anketirancev) in združenja ponudnikov 
osebnih in gospodinjskih storitev (35 %). Tudi 25 % gospodinjstev kot uporabnikov osebnih in 
gospodinjskih storitev in v nekaterih primerih delodajalci osebnih in gospodinjskih storitev je 
najprej pridobilo informacije, ki so jih predložili javni organi, vendar je večina (64 %) izrecno 
navedla, da niti javni organi niti združenja ponudnikov osebnih in gospodinjskih storitev niti 
sindikati niso bili prvi vir informacij zanje.  
Delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah so najprej pridobili informacije, ki jih je zagotovilo 
združenje ponudnikov osebnih in gospodinjskih storitev (36 %) ali javni organi (27 %). 

Organizacije, gospodinjstva in delavci na področju osebnih in gospodinjskih storitev so odziv 
oblasti na COVID-19 ocenili predvsem kot slab (34 %) ali povprečen (31 %) (slika 8), medtem ko 
je bilo 29 % zadovoljnih z ukrepi oblasti. 
 
Slika 8: Ocena odziva oblasti na pandemijo COVID-19 (februar–junij 2020): organizacije, gospodinjstva in delavci 
na področju osebnih in gospodinjskih storitev (v %) 
 

 
 
Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

Pri oceni ukrepov združenj osebnih in gospodinjskih storitev med pandemijo COVID-19 je bilo 
ravno obratno – 38,9 % anketirancev jih je ocenilo kot dobre, 30,6 % kot povprečne in le 16,7 % 
kot slabe (slika 9). 
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Slika 9: Ocena odziva združenj osebnih in gospodinjskih storitev na pandemijo COVID-19 (februar–junij 2020): 
organizacije, gospodinjstva in delavci na področju osebnih in gospodinjskih storitev (v %) 
 

 
 

Vir: raziskava Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
 

 
Organizacije osebnih in gospodinjskih storitev, gospodinjstva in delavci na 
področju osebnih in gospodinjskih storitev med pandemijo COVID-19 v Italiji 
Ker je večina odgovorov iz Italije izviralo iz gospodinjstev, ki uporabljajo osebne in gospodinjske 
storitve ali zaposlujejo delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah (92 %), je mogoče učinke 
pandemije COVID-19 podrobneje opisati le v tej skupini. 47 % gospodinjstev je trdilo, da so v 
prvih mesecih krize (februar–junij 2020) svojim delavcem v osebnih in gospodinjskih storitvah 
zagotovili osebno zaščitno opremo. Poleg tega je 37 % obravnavalo dobro počutje svojih 
zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah, 36 % pa jih je pregledalo standarde in postopke 
za zagotavljanje storitev. To kaže, da so se gospodinjstva trudila, da bi storitve še naprej 
delovale. Vendar je treba upoštevati, da je bila za nekatera gospodinjstva to težava, saj je 14 % 
močno zmanjšalo, 29 % pa zmerno zmanjšalo sredstva, ki so jim bila na voljo. Posledično je 18 % 
italijanskih gospodinjstev, ki so sodelovala v raziskavi, osebne in gospodinjske storitve v celoti 
odpovedala, 16 % pa delno. Med podpornimi ukrepi na področju osebnih in gospodinjskih 
storitev so organizacije osebnih in gospodinjskih storitev, gospodinjstva in delavci v osebnih in 
gospodinjskih storitvah navedli, da so bila na voljo priporočila in smernice (65 % anketirancev), 
vladni programi podpore (44 %) in pravno svetovanje o delovnem pravu in predpisih (43 %). 
45 % pa je navedlo, da ni bilo na voljo nasvetov o tem, kako najbolje uporabiti vladne programe 
podpore. Poleg tega je 65 % izjavilo, da je primanjkovalo osebne zaščitne opreme. V teh 
razmerah je 46 % vseh italijanskih anketirancev ocenilo odziv oblasti kot slab, 20 % kot 
povprečen, le 23 % pa jih je ocenilo, da je bil dober. Ocena odgovora združenj osebnih in 
gospodinjskih storitev je bila ugodnejša, 34 % udeležencev raziskave je navedlo, da je bil dober, 
22 % pa jih je ocenilo, da je bil povprečen.  
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Podporni ukrepi, ki so na voljo na področju 
osebnih in gospodinjskih storitev med 
pandemijo COVID-19 

 
Med pandemijo COVID-19 so države članice EU razvile zelo različne odzive na področju osebnih 
in gospodinjskih storitev, čeprav so si prizadevale za enake cilje: stabilizirati zagotavljanje 
osebnih in gospodinjskih storitev za različne skupine uporabnikov in ohraniti osebne in 
gospodinjske storitve kot domeno, ki ponuja poslovne priložnosti za najrazličnejše ponudnike 
in zaposlitev za veliko število delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. Za začetek bomo 
predstavili širok pregled glavnih izzivov in pristopov na področju sistema socialnega varstva, ki 
ranljivim in/ali odvisnim skupinam omogočajo, da ostanejo v svojem domu. Nato bomo podali 
primere podpornih ukrepov, ki obravnavajo neprekinjene poslovne dejavnosti in zaposlovanje 
na področju osebnih in gospodinjskih storitev. 
 
 

Osebne in gospodinjske storitve kot del sistema socialnega varstva 
 

Teoretične raziskave o zagotavljanju osebnih in gospodinjskih storitev v sistemih socialnega 
varstva 21 držav članic EU so pokazale, da so se subjekti, ki organizirajo, zagotavljajo in 
financirajo osebne in gospodinjske storitve za ranljive skupine, zavedali potrebe po ohranjanju 
teh storitev. Podporni ukrepi so usmerjeni na občine, organizacije osebnih in gospodinjskih 
storitev in delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah (povečanje njihove odpornosti) ali na 
uporabnike (kar jim omogoča, da se spopadajo s posebnimi izzivi, ki izhajajo iz pandemije 
COVID-19). Ti izbrani primeri ponazarjajo različne pristope, ki se uporabljajo v različnih državah 
članicah EU: 
• V državah, kjer socialno varstvo organizirajo občine, je centralna vlada povečala mejo za občinske 
izdatke, povezane s COVID-19, ali pa je občinam dodelila dodatna sredstva, da so lahko izplačale 
dodatne izdatke med pandemijo (na primer na Danskem in v Estoniji). Španska vlada je ustanovila sklad 
v višini 300 milijonov EUR za kritje potreb, povezanih s COVID-19 pri zagotavljanju socialnih storitev. V 
Bolgariji so obseg storitev, ki jih je financiral ESS, projekt „Patronažna oskrba odraslih“ razširili na 
dostavo hrane, zdravil in drugega bistvenega blaga starejšim, zlasti na oddaljenih območjih. 
• V Nemčiji lahko organizacije osebnih in gospodinjskih storitev, ki redno opravljajo storitve 
socialnega varstva za ljudi, ki iz zdravstvenega zavarovanja prejemajo dodatek v višini 125 EUR, 
zahtevajo nadomestilo za te storitve iz skrbstvenega zavarovanja, tudi če so bile storitve prekinjene. 
• V Franciji je bilo sklenjeno, da morajo delavci, ki nudijo storitve socialnega varstva na domu, 
prejemati dodatek, ki ga določajo lokalne oblasti. Vendar se politična zaveza še ni uresničila za vse 
delavce, saj se dodeljeni dodatek med regijami bistveno razlikuje. 
• Na Poljskem so povečali dodatek, ki je na voljo invalidom za zaposlitev spremljevalca; v Nemčiji se 
je podaljšal rok za porabo dodatkov za osebno nego za storitve socialne varnosti. 

 
Z nastopom pandemije COVID-19 so občine opazile, da je treba spremeniti njihove obstoječe 
storitve in ponuditi nove vrste storitev. Domače obiske so na primer zamenjali telefonski klici 
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ali virtualni obiski, da bi se preverilo počutje strank in zmanjšalo njihovo osamljenost (npr. na 
Danskem) ali našli načine za vključitev družin in skupnosti v reorganizirane oblike zagotavljanja 
storitev (npr. v Italiji). Omejitve osebnih stikov so občine pripeljale do reorganizacije njihovih 
komunikacijskih kanalov, kot na primer v Bukarešti, kjer je bila vzpostavljena posebna 
telefonska linija, preko katere so lahko starejši, ki niso mogli računati na podporno strukturo, 
zaprosili za pomoč, kot sta kuhanje, osebna higiena ali dajanje zdravil. V Nemčiji se je 
skrbstveno zavarovanje izrecno dogovorilo za plačilo nadomestnih storitev (npr. nakupovanje 
hrane ali telefonski klici namesto neposrednih negovalnih storitev), ki jih zagotavljajo osebe z 
nižjimi stopnjami kvalifikacij, povezanih z nego, ali za plačilo pomočnikov v soseski. 

 
Ti prožni odzivi na izzive, povezane s pandemijo COVID-19, so želeli ohraniti strukture 
zagotavljanja storitev socialnega varstva v sistemu socialnega varstva. V večini držav pa so bile 
omejitve daljnosežne, nebistvene dejavnosti nege na domu so bile prestavljene, zlasti za ljudi, 
ki se lahko zanesejo na lastna družbena omrežja. Na Malti so na primer poklicno terapijo, 
storitve v skupnosti in socialno delo za invalide ponujali le v primerih, ki so se šteli za nujne in 
bistvene. V veliki meri je bilo to povezano s takojšnjo razpoložljivostjo osebne zaščitne opreme, 
saj so bile v večini držav potrebe bolnišnic ali domov za bolniško nego prednostne naloge. 
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je na primer od oblasti posebej zahteval, naj 
ranljive invalide uvrsti med prednostne skupine za oskrbo z osebno zaščitno opremo, pri čemer 
je poudaril odvisnost storitev socialnega varstva od take opreme. 
 
Poleg tega so bili spremenjeni ustaljeni postopki zagotavljanja storitev za zaščito delavcev v 
osebnih in gospodinjskih storitvah: na Nizozemskem so bile ustanovljene posebne „korona 
ekipe“, ki zagotavljajo nego samo bolnikom COVID-19; na Slovaškem so zmanjšali delovni čas 
ali prilagodili čas odmorov, da bi zmanjšali stike med delavci v osebnih in gospodinjskih 
storitvah. 
 
V državah z zelo strogimi pravili glede omejitve gibanja so zaposleni v osebnih in gospodinjskih 
storitvah veljali za ključno delovno silo in jim je bila odobrena povečana mobilnost. V Španiji 
jim je člen 7 kraljevega odloka 463/2020 podelil potrebno mobilnost in pravico do vstopa na 
dom svojih strank. Tudi v Italiji bi lahko delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah še naprej 
delali, čeprav je vlada predlagala prekinitev dejavnosti, razen v primeru izjemnih okoliščin. 
Vendar je to sprožilo vprašanja o pogojih, pod katerimi bi bile plačane storitve, ki jih ni bilo 
mogoče zagotoviti. To je bilo odvisno od splošnih pravil za bolniški dopust, ki so bila 
spremenjena v več državah (npr. na Danskem in v Estoniji) in so v večini primerov ponujala bolj 
velikodušen dostop do dajatev za bolezen. V Italiji so bili gospodinjski delavci upravičeni do 
nadomestila za hišno izolacijo ali hospitalizacijo prek sklada za zdravstveno varstvo Casacolf v 
primeru, da so se okužili s COVID-19. Tudi v Luksemburgu je bilo zagotavljanje osebnih in 
gospodinjskih storitev v zasebnih gospodinjstvih posebej urejeno, saj osebje ni moglo zavrniti 
dela, razen, če je za to imelo zdravniško potrdilo. Le v primerih, ko je bil družinski član okužen 
s COVID-19, je bil oproščen dela in upravičen do nadomestila za odpovedane storitve. 
 



14 

 

 

V gospodinjstvu živeči delavci so na področju osebnih in gospodinjskih storitev predstavljali 
poseben primer sporov, saj so nanje močno vplivale omejitve nadnacionalne mobilnosti. V 
Avstriji, kjer večina v gospodinjstvu živečih delavcev prihaja iz Romunije, Bolgarije in Hrvaške, 
je centralna vlada tistim, ki so svoje izmene podaljšali za najmanj štiri tedne, enkratno podelila 
neobdavčen znesek v višini 500 EUR. Poleg tega so bili organizirani posebni vlaki in leti, da so 
se lahko negovalci izognili splošnim omejitvam potovanja. Med pandemijo COVID-19 so se 
pogoji za v gospodinjstvu živeče delavce (tako formalne kot neformalne) poslabšali, saj so 
družinski člani zmanjšali obiske domov starejših oseb. Poleg tega so bili v gospodinjstvu živeči 
delavci migranti manj zaščiteni pred odpuščanjem (npr. na Poljskem) in samovoljnim 
zniževanjem plač. Na Nizozemskem jih je sindikat FNV zastopal v delovnih sporih in predlagal 
ustanovitev sklada za nujne primere, s katerim bi plačevali tiste, ki so izgubili svoj dohodek. V 
Italiji je medresorski odlok, izdan maja 2020, podelil imuniteto delodajalcem, ki so prijavili svoje 
neprijavljene gospodinjske delavce in gospodinjske delavce, ki so v Italiji delali pred 
31. oktobrom 2019, z izdajo začasnih dovoljenj za prebivanje. 
 
 
Sprememba instrumentov osebnih in gospodinjskih storitev kot sredstva za 
podporo zagotavljanju osebnih in gospodinjskih storitev 
 
V državah, kjer obstajajo instrumenti za podporo uporabi in zagotavljanju osebnih in 
gospodinjskih storitev, so bili le-ti spremenjeni, da se zagotovi stalnost poslovnih dejavnosti in 
zaposlovanja na področju osebnih in gospodinjskih storitev. Zasnovani so bili bodisi za 
povečanje povpraševanja po osebnih in gospodinjskih storitvah ali pa – pogosteje – za ublažitev 
učinkov upadajočega povpraševanja po osebnih in gospodinjskih storitvah:4 

• Na strani povpraševanja: 
- V Luksemburgu je bil najvišji pavšalni znesek olajšav za zaposlovanje gospodinjskih delavcev 

začasno povišan s 5 400 EUR na 6 750 EUR. 
- V Italiji so osebe, ki so imele otroke, mlajše od 12 let in niso izkoristile 15 dnevnega plačanega 

dopusta, prejele bon v višini 600 EUR za storitve varstva otrok. 
- V Belgiji je bila veljavnost storitvenih bonov, tj. glavnega instrumenta finančne podpore za 

spodbujanje povpraševanja po osebnih in gospodinjskih storitvah, podaljšana za tri mesece. 
- V Belgiji, v Bruslju se je med 18. marcem in 30. junijem 2020 regionalna subvencija za storitvene 

bone povečala za 2 EUR na uro, in sicer s 14,60 EUR na 16,60 EUR. Ta dodatna podpora je bila 
namenjena za nadomestitev dodatne osebne zaščitne opreme.  
 

• Na strani ponudbe: 
- V bruseljski regiji je bilo uvedeno bruto nadomestilo v višini 2,5 EUR na uro za začasno 

brezposelnost. Namenjeno naj bi bilo zagotavljanju nadomestnega dohodka v višini 95 % redne 
plače delavca v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki je v zadnjih 14 mesecih vsaj eno uro delal v 
bruseljski regiji pri svojemu sedanjem delodajalcu. Valonska vlada je namenila dodatnih 
8,6 milijona EUR za zagotovitev celotnih plač dodatnim 40 000 delavcem v osebnih in 

 
4 Naslednja predstavitev rezultatov raziskave ne vključuje odgovorov iz Italije; zato temelji na 108 odgovorih iz 14 držav. V 
nasprotju s prevladujočimi profili organizacij, gospodinjstev in delavcev na področju osebnih in gospodinjskih storitev so 
anketiranci navedli, da večinoma zagotavljajo ali uporabljajo nenegovalne storitve (npr. čiščenje). 
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gospodinjskih storitvah. 

- V Španiji so gospodinjski delavci prejeli 70 % plače, pod pogojem, da so dokazali, da so bila njihova 
delovna mesta izgubljena ali začasno ukinjena. Od marca do septembra 2020 je španska vlada 
dodelila več kot 23 000 takšnih subvencij gospodinjskih delavcem. 

- V Italiji so gospodinjski delavci, ki niso živeli pri svojemu delodajalcu in so v skladu s pogodbami o 
zaposlitvi delali več kot 10 ur na teden, v aprilu in maju 2020 prejeli pomoč v višini 500 EUR. 

 

V večini držav so bili na voljo poslovni krediti, davčne oprostitve ali splošne sheme za podporo 
podjetjem (na primer francoski solidarnostni sklad za organizacije z manj kot milijonom EUR 
prometa, ki so utrpele več kot 50 % izgube dohodka). Čeprav je bilo shem podpore več in so 
bile dostopne tudi mikro podjetjem ali samostojnim podjetnikom, večina od njih ni bila 
zasnovana za področje osebnih in gospodinjskih storitev in na primer niso upoštevale 
posebnosti tega področja. Na primer nemška shema podpore bi se lahko uporabila za kritje 
operativnih stroškov (npr. najem pisarne), ne pa tudi osebja. Vendar pa so organizacije osebnih 
in gospodinjskih storitev poročale, da je večina njihovih stroškov povezana z osebjem, saj se 
storitev opravlja na domovih. V Avstriji je bila v gospodinjstvu živečim samozaposlenim 
delavcem na voljo nujna pomoč v višini 2000 EUR. Ker pa jih je veliko prijavljenih v svojih 
matičnih državah in nimajo bančnega računa v Avstriji, niso bili upravičeni do te podpore. 
 
 
 
 

 

Priporočila politike za podporo razvoju 
področja osebnih in gospodinjskih storitev 

 
Pandemija COVID-19 je predstavljala resen izziv na področju osebnih in gospodinjskih storitev: 
pokazala je, da je nujno treba sprejeti ukrepe politike, ki bodo podpirali njeno odpornost v 
spreminjajočih se pogojih. To zadeva zlasti negovalne storitve, ki se zagotavljajo v sistemu 
dolgotrajne oskrbe. Odvisnost različnih uporabnikov osebnih in gospodinjskih storitev od 
zanesljivega zagotavljanja storitev dokazuje, da je treba prepoznati pomen osebnih in 
gospodinjskih storitev in izrecno obravnavati nadaljnji razvoj tega področja v tekočih ali 
načrtovanih reformah dolgotrajne oskrbe. Rešiti je treba vprašanja v zvezi s financiranjem in 
krogom upravičencev do osebnih in gospodinjskih storitev ter profili znanj in spretnosti ter 
delovnimi pogoji delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. 
Revidirani pristopi v zagotavljanju osebnih in gospodinjskih storitev med pandemijo COVID-19 
razkrivajo naslednje izzive, s katerimi se morajo države članice EU spoprijeti v širšem okviru 
financiranja in odgovornosti osebnih in gospodinjskih storitev: 
• Organiziranje zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev: treba je najti načine za ponovno 
organiziranje osebnih in gospodinjskih storitev v sistemu socialnega varstva, da bodo v večji meri 
vključene družine ali lokalne skupnosti. Ker to vključuje oceno izjemno nujnih in/ali zapletenih situacij, 
vključno z različnimi akterji, ni dovolj, da se vzpostavijo digitalne platforme za zagotavljanje storitev. 
Namesto tega je treba razmisliti, kako združiti različne ponudbe in reorganizirati pretok informacij. 
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Poleg tega je treba na novo opredeliti odnose med različnimi akterji in njihove odgovornosti. 
• Povpraševanje po osebnih in gospodinjskih storitvah: zaradi daljše ukinitve zlasti storitev 
socialnega varstva za ranljive skupine se je povečala potreba po osebnih in gospodinjskih storitvah. Ker 
pa so se finančne zmogljivosti strank v mnogih primerih zmanjšale, se ta potreba po osebnih in 
gospodinjskih storitvah ne more uresničiti kot povpraševanje po osebnih in gospodinjskih storitvah brez 
ciljno usmerjenih instrumentov podpore. To vprašanje je zlasti pomembno, saj je pandemija COVID-19 
poslabšala že obstoječe pomanjkljivosti pri zagotavljanju in financiranju osebnih in gospodinjskih 
storitev. Poleg tega je treba pregledati in razširiti instrumente za podporo povpraševanju po osebnih in 
gospodinjskih storitvah, da se prepreči razširitev neprijavljenega dela na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev v primerih, ko prijavljene storitve niso dostopne ali niso široko dostopne. 
• Delovni pogoji delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah: v več državah je razširjenost 
neprijavljenega dela na področju osebnih in gospodinjskih storitev pomenila, da večina delavcev v 
osebnih in gospodinjskih storitvah ni imela dostopa do državnih instrumentov podpore, kar je 
poslabšalo njihove delovne pogoje in gospodarske razmere. V prvi fazi pandemije COVID-19 so se tudi 
prijavljeni delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah soočali z izjemno visoko stopnjo začetne 
negotovosti pri zagotavljanju storitev, spreminjanjem okvirnih pogojev za zagotavljanje storitev in 
skrbjo za varnost pri delu glede njih samih in strank. Deležniki iz različnih držav članic EU so poročali, da 
je to povezano s splošnim dojemanjem, da je področje osebnih in gospodinjskih storitev sekundarno za 
zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Ti računi kažejo, da je treba priznati, da je področje osebnih 
in gospodinjskih storitev enako pomembno, saj je bistveni podporni steber v večjih sistemih 
zdravstvenega varstva in zagotavljanja dolgotrajne oskrbe. 
 

Kljub težkim razmeram, ki izhajajo iz pandemije COVID-19, je področje osebnih in gospodinjskih 
storitev s svojimi odzivi na krizo pokazalo odpornost. Med obvladovanjem različnih izzivov so 
deležniki osebnih in gospodinjskih storitev pokazali predanost, ustvarjalnost in zmožnost 
napredovanja, s čimer so pokazali inovacijski potencial, povezan s področjem osebnih in 
gospodinjskih storitev. To je čas, da se ti impulzi izkoristijo za podporo zagotavljanju široko 
dostopnih in cenovno ugodnih osebnih in gospodinjskih storitev. 
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