
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Povzetek 
poročila o stanju projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev 

 

Uvod: Osebne in gospodinjske storitve po Evropi 
6.3 milijonov posameznikov trenutno dela v osebnih in gospodinjskih storitvah po vsej Evropi, kar pomeni 
približno 3.4 odstotke celotne zaposlitve v EU. Za področje zaposlovanja imajo osebne in gospodinjske 
storitve potencial, da se znatno povečajo. Povečanje števila redno zaposlenih v osebnih in gospodinjskih 
storitvah bo potrebno za izpolnjevanje vedno večjih zahtev po osebnih in gospodinjskih storitvah, od 
katerih mnoge izvirajo iz demografskih sprememb, ki se odvijajo po Evropi, pa tudi zaradi spreminjanja 
pričakovanj glede nudenja oskrbe in podpore. 
Tudi z vidika spola je vsaka oblika javne podpore osebnim in gospodinjskim storitvam koristna, saj ženske 
predstavljajo večino ponudnikov osebnih in gospodinjskih storitev, kot delavke v prijavljenem in 
neprijavljenem gospodarstvu ter kot družinske članice, ki izpolnjujejo gospodinjske in negovalne naloge v 
neplačani sferi. 

 
 

Cilji projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev 
Cilj projekta Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev je 
ustvariti skupni diskurzivni okvir okoli osebnih in gospodinjskih 
storitev med različnimi akterji v različnih državah članicah. To je 
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 uporabljajo za promocijo tega področja, in 
skupno razumevanje smernic za ukrepanje, ki bi podprle njihov 
nadaljnji razvoj. 
Zato je bil cilj tega projekta razumeti, kako osebne in 
gospodinjske storitve trenutno delujejo v različnih kontekstih, 
kateri so izzivi, s katerimi se soočajo, in te podatke uporabiti za 
razvoj okvirov, ki podpirajo vse države članice EU pri razvoju 
njihovih politik za osebne in gospodinjske storitve. Natančneje, 

Projekt Spodbujanje osebnih in 
gospodinjskih storitev je upošteval 
stanje v zvezi z osebnimi in 
gospodinjskimi storitvami v 
naslednjih 21 državah članicah: 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, 
Luksemburg, Malta, Nizozemska, 
Poljska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija, Španija in Švedska. 
Poudarja pomen osebnih in 
gospodinjskih storitev za Evropsko 
unijo in predlaga pristope za analizo 
osebnih in gospodinjskih storitev na 
nacionalni ravni. 
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cilji so usmerjeni s pripravo osnovnih informacij in z uvedbo tematskih delavnic v vsaki državi posebej, kjer 
se informacije zbirajo in analizirajo, prav tako pa se opredeljujejo obetavne prakse. Podajanje predlogov za 
razvoj osebnih in gospodarskih storitev v različnih okoljih je enako predvideno (smernice strukture 
socialnega dialoga, sistemi socialnih bonov, profesionalizacija, pravice in obveznosti deležnikov, digitalne 
platforme in omrežja, delavske organizaci); kot tudi vzpostavitev vseevropskega dialoga, zlasti na 
zaključni konferenci. 

 
 
Osrednja vloga in pomembnost osebnih in gospodinjskih storitev 
Evropska komisija opredeljuje osebne in gospodinjske storitve kot »širok nabor dejavnosti, ki prispevajo k 
dobrobiti družin in posameznikov na domu: varstvo otrok, dolgotrajna nega za starejše in invalide, 
čiščenje, inštrukcije, popravila na domu, vrtnarjenje, IKT podpora itd.«1 

 
Trenutno imajo države članice različne stopnje profesionalizacije in formalizacije glede osebnih in 
gospodinjskih storitev. Močno zanašanje na migracijske verige, tako med državami članicami kot s tretjimi 
državami, in posledično pomen finančnih nakazil za nekatere države članice dodata pomen ustvarjanja 
skupnega evropskega okvira za obravnavo osebnih in gospodinjskih storitev. Takšen okvir bi moral biti del 
prihodnjih pobud EU, kot sta načrtovani akcijski načrt o evropskem stebru socialnih pravic in katera koli 
pobuda, povezana z negovalnimi storitvami (zelena knjiga o staranju, jamstvo otrokom, strategija enakosti med 
spoloma in evropska strategija za invalide). 
Oblikovalci politik lahko v svojih državah najbolje podpirajo razvoj osebnih in gospodinjskih storitev, če 
jasno razumejo posebne izzive, s katerimi se soočajo ti sektorji, in glavne neposredne in posredne 
povrnjene pozitivne učinke, povezane z dejavnostmi osebnih in gospodinjskih storitev, ter pristope, ki so 
jih druge države oblikovale v podobnih okoliščinah. Zato je razumevanje, kako so politike vplivale na 
države z naprednimi instrumenti osebnih in gospodinjskih storitev, bistvenega pomena. 

 
 
Negovalne in nenegovalne storitve 
Za doseganje splošnih ciljev projekta, da bi ustvarili podroben pregled trenutnega stanja osebnih in 
gospodinjskih storitev v Evropi, je potrebno zagotoviti dostopno kategorizacijo nalog. Dve glavni kategoriji 
dejavnosti v osebnih in gospodinjskih storitvah sta negovanje in nenegovanje ali reproduktivno delo. 
Negovalno delo nudi na domu zunanji negovalec in je usmerjeno na osebo. Podpira fizično blaginjo 
posameznikov, kot tudi njihov dostop do človekovih pravic ter udeležbo v življenju v skupnosti (v tem 
primeru poteka na domu). Nenegovalne dejavnosti so na splošno usmerjene na predmete, pri čemer 
podpirajo vzdrževanje ali pripravo prostora ali predmeta, ki je neposredno povezan z domom. 

 

 
Zainteresirane strani, vključene v delovna razmerja 
Opredelitev in razumevanje osebnih in gospodinjskih storitev zahteva jasen občutek za razmerja med 
končnim uporabnikom (tj. posameznik ali gospodinjstva, ki potrebujejo zunanje izvajanje dejavnosti 
osebnih in gospodinjskih storitev); zaposlenim (tj. delavec, plačan za izvajanje dejavnosti osebnih in 

 
1 Evropska komisija (2012): delovni dokument služb Komisije o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala osebnih in gospodinjskih 
storitev, spremni dokument k „Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij. K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti, str. 4. 
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gospodinjskih storitev); delodajalcem (tj. ponudnik storitev ali sam končni uporabnik); ter vlado, ki deluje 
kot osrednji organ, ki določa pravila igre (z zagotavljanjem financiranja, oblikovanjem in izvajanjem 
pravnih standardov, razvojem instrumentov, urejanjem pogodb in izvajanjem inšpekcijskih pregledov). 
 
 

 

 

Različne ureditve dela 
Delovne ureditve osebnih in gospodinjskih storitev so na voljo v različnih oblikah. Izvajajo se v 
neposrednem zaposlitvenem razmerju (Francija je primer, kjer je ta model najbolj razširjen), za njih pa je 
značilno, da končni uporabnik pravno deluje kot delodajalec delavca osebnih in gospodinjskih storitev. 
Včasih se končni uporabnik poslužuje podpore posrednika, s katerim se pogodba sklene za posredovanje 
pri delovnem razmerju. Drug način organizacije razmerij med osebnimi in gospodinjskimi storitvami je 
uporaba ponudnika storitev. Te ureditve zdaj predstavljajo večino ureditev osebnih in gospodinjskih 
storitev v EU (Belgija ima močno razvit in javno podprt sistem ponudnikov storitev, v katerem se standardi 
zaposlovanja določajo s kolektivno pogodbo, organizacije pa so odgovorne za upravljanje plač in 
ugodnosti; podobno kot npr. na Finskem, v Franciji, Italiji, Španiji in drugje). Ena najnovejših različic 
posredniške ureditve vključuje razvoj spletnih platform, npr. v Avstriji, Nemčiji, na Danskem in Irskem. 
Vendar so te ponudbe za storitve pogosto del zasebne sfere za profitna podjetja, ki delujejo na robu 
zakonitosti, in niso vedno del uradno izvedenega storitvenega okolja. Ureditev ponudnika storitev lahko 
vključuje samozaposlene, ki najverjetneje najpogosteje delajo v nenegovalnih storitvah (npr. na 
Švedskem). Pri samozaposlenih ponudnikih storitev »organizacijo« v celoti sestavljajo zaposleni/lastnik 
podjetja osebnih in gospodinjskih storitev, ki se lahko okoristijo regulativnih določil nacionalnih 
instrumentov (vendar pa so z neposredno zaposlitvijo pogosto povezani izzivi, kot so preglednost, 
negotovost, pravice delavcev in socialna zaščita, ki so še vedno problematični). 

 
Izzivi pri formalizaciji osebnih in gospodinjskih storitev 
Do danes so osebne in gospodinjske storitve v mnogih državah politično neobravnavane ali le delno 
regulirane, kar kaže na vedno bolj razširjeno strukturno neupoštevanje pomena tega sektorja. Nasprotno 
pa projekt Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev predlaga, da se bolj poudarja njegov ogromni 
prispevek k vsem socialnim vidikom družbe, pri čemer navaja, da so osebne in gospodinjske storitve zelo 
pomemben primer ideje socialne naložbe. Eden največjih izzivov, ki ovira razvoj osebnih in gospodinjskih 
storitev, je njegova nagnjenost k neprijavljenim delovnim ureditvam (ki jih spodbujajo npr. posebne 
strukture trga dela, stroški formalne oblike zaposlitve, politike in migracijski režimi). V mnogih primerih se 
končni uporabniki in zaposleni še vedno odločajo za neprijavljena razmerja, tudi v primeru instrumentov 
za spodbujanje prijavljenega dela zaradi vrzeli in pomanjkljivosti v obstoječem regulativnem okviru. 

 

 
Ocenjevanje instrumentov, ki podpirajo razvoj osebnih in gospodinjskih storitev 
Osebne in gospodinjske storitve trpijo zaradi pomanjkanja preglednosti storitev (v obsegu, v katerem so 
namen in značilnosti instrumenta jasni in razumljivi vsem udeleženim stranem); dostopnosti storitev 
(zmožnost vseh končnih uporabnikov in zaposlenih, da uporabljajo instrument); funkcionalnosti storitev 
(v obsegu, v katerem instrument deluje, kot je bilo predvideno); trajnostnosti storitev (stopnja, do katere 
lahko instrument nadaljuje, da bo v bližnji prihodnosti izpolnjeval potrebe določene države po osebnih in 
gospodinjskih storitvah). Obstoječi pristopi politik za reševanje teh izzivov spadajo v tri kategorije: 
financiranje, upravljanje postopkov in upravljanje kakovosti. Poročilo o stanju projekta ocenjuje različne 
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pristope za obravnavanje teh izzivov. 

 
 
Mehanizmi pri osebnih in gospodinjskih instrumentov 

Izzive se je treba lotiti z različnimi strategijami ali pristopi, ki se osredotočajo na izboljšanje financiranja, 
upravljanja postopkov in kakovosti. Pogosto v enem instrumentu politike deluje več mehanizmov hkrati. Zato 
instrumenti, kot so npr. socialni boni, izgledajo in delujejo različno v različnih državah članicah. 
Mehanizmi za financiranje osebnih in gospodinjskih storitev so pogosto namenjeni znižanju stroškov 
storitev za uporabnika, hkrati pa zagotavljajo, da se plačilo za zaposlenega poveča ali ostane konkurenčno 
neprijavljenim plačam na trgu, medtem ko mehanizmi za upravljanje postopkov poskušajo akterjem v 
osebnih in gospodinjskih storitvah omogočiti lažjo medsebojno interakcijo. Na primer, instrumenti lahko 
določijo načine, na katere lahko končni uporabniki dostopajo do osebnih in gospodinjskih storitev. Poleg 
tega je cilj politik upravljanja kakovosti motivirati končne uporabnike in zaposlene, da aktivno izberejo 
redno, formalno delo v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki temelji na njihovi izjemni kakovosti v 
primerjavi z neprijavljenim delom. Mehanizmi, kot so programi usposabljanja ali certificiranje za zaposlene 
in blagovne znamke ali oznake za delodajalce, označujejo skladnost s predpisi, poznavanje panoge, 
spretnosti in znanja, sposobnost zaposlenih ter zanesljivost. 

 

 
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. Kljub 
temu je bilo obsežne informacije o stanju osebnih in gospodinjskih storitev 
v vseh državah članicah, ki jih zajema projekt, težko zbrati. Glede na očitno 
potrebo po regularizaciji osebnih in gospodinjskih storitev in zaradi 
velikega zanimanja za izvajanje instrumentov za razvoj tega področja je 
treba nadaljevati zaporedno širjenje znanja. Zlasti je treba razširiti mreže v 
državah Srednje in Vzhodne Evrope, kjer področje Spodbujanja osebnih in 
gospodinjskih storitev še ni podprto ali še ni dobro razvito. 
 

Menimo, da je treba poudariti, da so osebne in gospodinjske storitve kljub 
pomembnemu prispevku k naši družbi še vedno premalo priznane in 
podprte s strani evropskih institucij in nacionalnih javnih organov. To 
premajhno zastopanje bi lahko vplivalo tako na delavce v osebnih in 
gospodinjskih storitvah kot tudi na končne uporabnike. 
Vendar pa vidimo določeno združljivost na ravni politik in programov EU, 
najpomembnejši pa so navedeni spodaj. 

 

 
Združljivost programov 
 
• 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 trdnejše sodelovanje na ravni EU 
podobno vplivalo tudi na razvoj osebnih in gospodinjskih storitev. 

Za več priporočil glejte 
memorandum projekta 
Spodbujanje osebnih in 
gospodinjskih storitev z 
naslovom »Razvoj osebnih in 
gospodinjskih storitev – 
potreba danes in nujna 
potreba jutri « 
 (The development of Personal 
and Household Services – a 
need for today and a necessity 
for tomorrow) za novo 
Evropsko komisijo in 
Parlament iz maja 2019. 
 
Dokument je na voljo tukaj. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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• Evropski steber socialnih pravic, ki so ga sprejeli evropski voditelji, se močno osredotoča na enake 
možnosti in delovna mesta za vse, kot tudi na podporo poklicni mobilnosti in ekonomski preobrazbi. 
Zato naj bi njegov načrtovani akcijski načrt vključeval ukrepe, katerih cilj je izboljšanje dostopa in 
cenovno dostopnost do osebnih in gospodinjskih storitev, kot tudi izboljšanje delovnih pogojev v 
sektorju. 

• Nedavna strategija Komisije za enakost med spoloma 2020–2025 določa ključne ukrepe za naslednjih 
pet let, skupaj s ciljem krepitve vključevanja vidika spola v vse politike EU in v večje pobude. 

• 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. Leta 2021 naj bi se evropska platforma, ki obravnava neprijavljeno delo, 
vključila v Evropski organ za delo. 

• 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. 


