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Profesjonalizacja pracowników branży usług osobistych i usług 
dla gospodarstw domowych (ang. Personal and Household 
Services, PHS) w państwach UE jest fundamentalna w procesie:

- Powstawania rejestrowanych stosunków pracy generujących 
wsparcie dla najsłabszych grup społecznych (osoby starsze i 
niepełnosprawne) oraz przyczyniających się do zachowywania 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
pracowników;

- Uznania pracy milionów osób zatrudnionych w PHS, a także 
dbałości o ich godność i integralność poprzez zapewnianie im 
przyzwoitej pracy i podstawowych praw socjalnych;

- Doskonalenia umiejętności pracowników PHS umożliwiających 
im świadczenie wysokiej jakości usług dedykowanych 
gospodarstwom domowym;

- Tworzenia europejskiego systemu certyfikacji zawodów i 
powiązanych z nimi kwalifikacji odpowiadających potrzebom 
gospodarstw domowych.
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DEFINICJE 

1 - Profesjonalizacja
W niniejszym dokumencie profesjonalizacja pracowników definiowana jest jako narzędzie zapewniające im uznanie 
umiejętności zawodowych i wykorzystanie ich w rozwoju kariery. To nauka rzemiosła i zdobywanie nowej wiedzy 
gwarantującej im lepsze możliwości zatrudnienia, zmiany pracy i rozwoju zawodowego. W przypadku branży PHS 
profesjonalizacja dotyczy zarówno kształcenia podstawowego, jak i zawodowego.

2- Profile zawodowe
Termin profil zawodowy to wyjaśnienie istoty zawodu w formie definicji, opisu i wskazania zakresu obowiązków. Do-
datkowo uwzględnia  on  poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, które eksperci uznali za istotne. 
W rzeczywistości profil zawodowy to zbiór kompetencji, za pomocą których opisywany jest zawód lub rola pracownika 
w organizacji. Może być to też szereg zachowań, które wymagane są od pracownika do pełnienia określonej roli w 
organizacji. Komisja Europejska poprzez swój portal Umiejętności, Kompetencje, Kwalifikacje i  Zawody Europejskie 
(ESCO) określa relacje hierarchiczne pomiędzy zawodami i odpowiadającymi im profilami zawodowymi.1 

3 -  Kwalifikacje zawodowe
To kwalifikacje poświadczone dokumentem formalnym potwierdzającym posiadanie kwalifikacji bądź poświadczenie 
kompetencji i/lub doświadczenia zawodowego.2 Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) to wspólne europejskie ramy 
odniesienia, które powstały w celu zwiększenia czytelności i ułatwienia zrozumienia certyfikacji w różnych krajach i 
systemach. Zostały one zaprojektowane jako ważne narzędzie wspierające międzynarodową mobilność pracowników 
i osób uczących się, a także procesy ustawicznego kształcenia w Europie. 

KLUCZOWE INFORMACJE 

W 2020 roku oszacowano, że w ramach sektora PHS powstało 6,3 milionów oficjalnych miejsc pracy w UE, co 
stanowiło 3,4% całkowitego zatrudnienia.3 W perspektywie nadchodzących dziesięcioleci spodziewany jest rozwój 
branży, głównie z powodu starzenia się społeczeństwa europejskiego, a także z uwagi na zwiększon y udział kobiet w 
rynku pracy.  

1 stycznia 2019 roku osoby w wieku 65 lat i starsze stanowiły 20,3% ludności w Europie,4 przy czym udział ten 
znacząco się zmieniał w zależności od kraju (22% we Włoszech i Grecji, 21% w Niemczech i 13% w Irlandii). Prognozy 
demograficzne Eurostatu wskazują, że liczba osób starszych będzie istotnie wzrastała: w 2035 roku grupa ta będzie 
stanowiła niemal jedną czwartą ludności Belgii (24%), Portugalii (25%) i Szwecji (24%), a odsetek ten będzie jeszcze 
wyższy we Włoszech (29%) i w Niemczech (30%). Dodatkowo odsetek osób w podeszłym wieku w odniesieniu do 
ogólnej liczby ludności rośnie szybciej niż odsetek jakiejkolwiek innej grupy społecznej w Unii Europejskiej. Oczekuje 
się zatem, że w perspektywie lat 2015-2080 udział procentowy osób starszych powyżej 80. roku życia w krajach UE-28 
ulegnie podwojeniu lub zwielokrotnieniu, wzrastając z 5,4% do 12,7%. 

1 Każdy profil obejmuje jeden termin preferowany, szereg określeń stanowiących drugi wybór, a także terminy ukryte. Terminy podane są we 
wszystkich językach ESCO.

2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020).

4 Eurostat, Stuktura i starzenie się ludności, sierpień 2020
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Osoby starsze coraz częściej mieszkają same. Rzadziej towarzyszą im bliscy, co powodowane jest śmiercią małżonka, 
tracącym na popularności trendem współdzielenia lokum przez przedstawicieli kilku pokoleń i coraz większymi 
odległościami dzielącymi dorosłe dzieci od ich rodzin. 
 
Pomiędzy dwoma rodzajami usług  sektora PHS, tj. usługami opiekuńczymi i nieopiekuńczymi,  istnieją podobieństwa, 
różnice oraz elementy wzajemnie się uzupełniające. Tradycyjnie w Europie usługi powiązane z czynnościami 
opiekuńczymi stanowią część polityk społecznych, a co za tym idzie, są finansowane przez organy publiczne. Niemniej 
jednak usługi dla gospodarstw domowych są składową polityk zatrudnienia zorientowanych na tworzenie nowych 
oficjalnych miejsc pracy, obniżanie liczby nierejestrowanych stosunków pracy i zwiększanie udziału kobiet w rynku 
pracy poprzez ograniczanie ich nieodpłatnej działalności.  

Pomimo tych dwóch różnych ram prawnych, ta sama usługa (np. sprzątanie domu) może być elementem kompleksowej 
opieki nad osobą niesamodzielną lub pracą świadczoną na rzecz samodzielnych klientów o innych perspektywach 
socjoekonomicznych. W tym kontekście, mając na uwadze trudności w odróżnianiu czynności opiekuńczych od 
nieopiekuńczych, ważnym czynnikiem potencjalnie ułatwiającym zdefiniowanie charakteru usługi jest status jej 
odbiorcy.  
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1 – Jakość 

Profesjonalizacja gwarantuje wyższą jakość usług, a także jasno definiuje zadania realizowane zarówno podczas 
czynności opiekuńczych, jak i nieopiekuńczych.  

Pracownicy branży PHS muszą posiąść nie tylko umiejętności techniczne (wiedza na temat podstawowych zasad 
higieny, korzystanie z wyspecjalizowanych produktów i unikanie niebezpiecznych reakcji chemicznych, kompetencje 
w zakresie pielęgnacji osób wymagających szczególnej opieki, zawodowa samoświadomość i wystrzeganie się ryzyka 
zawodowego), ale również umiejętności interpersonalne (dyskrecja, wzbudzanie zaufania, zachowanie autonomii i 
dostosowanie się do potrzeb klienta). 

Dzięki profesjonalizacji PHS klientom łatwiej zrozumieć, że realizacja usług przez pracowników z branży jest 
doskonalsza niż w przypadku samodzielnego ich wykonywania. Profesjonalizacja prowadzi zatem do zwiększania 
jakości i ilości wykonywanych usług, a co za tym idzie, jest niezbędnym elementem przyczyniającym się do wzrostu 
wynagrodzeń.  

2– Bezpieczeństwo 

Profesjonalizacja zapewnia większe bezpieczeństwo świadczonych usług: 

• Nauka wykonywania prawidłowych ruchów zapobiegających upadkom oraz korzystanie z właściwych 
produktów; 

• Unikanie wypalenia zawodowego i zmniejszanie oczekiwań rodziny w branży, w której trudno zdefiniować 
granice pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. 

3– Uznanie

Profesjonalizacja jest konieczna dla pracowników branży PHS. Dzięki niej są doceniani, chronią własną godność i 
integralność, a także zyskują dostęp do dobrych zleceń i świadczeń społecznych. Jest to uznanie na poziomie 
ogólnoeuropejskim, na podstawie którego ich praca traktowana jest jako realnie istniejący zawód o ekonomicznej i 
społecznej wartości dodanej. 
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FRANCJA: 
Iperia5 to francuska platforma ekspercka umożliwiająca profesjonalizację w sektorze zatrudnienia 
bezpośredniego, której misją jest tworzenie i rozwój oferty szkoleniowej oraz narzędzi profesjonalizacji 
dla trzech grup pracowników: pomocników osób niesamodzielnych, opiekunów do dzieci (obie grupy 
przynależą do sektora usług opiekuńczych) oraz osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych (usługi 
nieopiekuńcze). Niedawno Iperia stworzyła specjalny program szkoleniowy dla pracowników udzielających 
wsparcia domowego osobom niepełnosprawnym. We Francji 430 000 osób niesamodzielnych z uwagi 
na wiek bądź niepełnosprawność decyduje się na bezpośrednie zatrudnienie towarzyszących im na co 
dzień opiekunów. Od momentu wprowadzenia ustawy z 2005 roku, życie domowe osób niesamodzielnych 
w dobrych warunkach stało się bez wątpienia łatwiejsze i mniej ryzykowne niż wcześniej. Zawodowi 
opiekunowie sami zgłosili potrzebę profesjonalizacji sektora opiekuńczego w zakresie wsparcia 
niepełnosprawnych, z uwagi na to, że są to zadania wymagające umiejętności specjalistycznych. 
Zapewnianie i dostosowywanie usług obejmuje szkolenia pracowników w zakresie specyfiki opieki 
domowej skierowanej do osób niepełnosprawnych. Wśród aktualnie istniejących certyfikatów 
zawodowych znajdziemy certyfikat asystenta-pielęgniarza, asystenta-opiekuna do dzieci oraz aystenta-
towarzysza czynności życiowych. Powyższe licencje nie pokrywają jednak wszystkich niezbędnych 
umiejętności. W związku z tym właściwym krokiem jest stworzenie specjalizacji w zakresie pomocy 
osobom niepełnosprawnym (specjalizacja opiekuna osób niepełnosprawnych) powiązanej ze wszystkimi 
wyżej wymienionymi licencjami. 

Specjalizacja opiekuna osób niepełnosprawnych dotyczy konkretnych form wsparcia dedykowanych 
osobom z niepełnosprawnościami, umożliwiających im realizację ich planów życiowych. Kurs składa się z 
trzech bloków i obejmuje 174 godziny szkolenia. Specjalizacja sytuuje się  na poziomie 3. Europejskich  Ram  
Kwalifikacji dla Kształcenia Ustawicznego (EQF) i zakłada nabycie podstawowej wiedzy w zakresie opieki 
domowej nad dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami, uwzględniając specyfikę relacji budowanej 
z takimi odbiorcami usług.  Zakres czynności i umiejętności objętych szkoleniem dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych nie uwzględnia zagadnień z zakresu opieki medycznej, skupiając się na tym, „w jaki 
sposób sprawować opiekę“, czyli jak dbać o bezpośrednie otoczenie osoby niepełnosprawnej i przyczyniać 
się do jej/jego dobrostanu. Francuska oferta szkoleniowa uzależniona jest od modelu zatrudnienia: 
istnieją kursy dla pracowników działających w oparciu o zatrudnienie bezpośrednie oraz dla osób, które 
pracują dla organizacji będącymi dostawcami  usług PHS. Ponadto zaobserwowano, że w większości zleceń 
realizowanych w gospodarstwie domowym osoby niesamodzielnej (osoba starsza lub niepełnosprawna), 
jeden pracownik wykonuje wszystkie czynności opiekuńcze i nieopiekuńcze (podnoszenie klienta, opieka 
ogólna, sprzątanie, przygotowywanie posiłków itd.). Zaowocowało to przyjęciem zintegrowanego 
podejścia do szkoleń. Zgodnie z tym założeniem, pracownicy mogą wybrać kurs skrócony (moduł czynności 
opiekuńczych lub nieopiekuńczych) lub kurs kompleksowy, w czasie którego uczą się wykonywania 
zarówno zadań opiekuńczych, jak i nieopiekuńczych, co pozwala im skutecznie świadczyć usługi w wyżej 
wspomnianych gospodarstwach domowych. Podejście to jest wynikiem pragmatycznej analizy potrzeb 
odbiorców usług.  

Dostawcy usług: 
• Od pracowników sektora PHS zatrudnianych przez podmioty działające w branży i świadczących 

usługi dla osób w szczególnie trudnej sytuacji (osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci poniżej 
trzeciego roku życia) wymaga się dyplomu, zaświadczenia o kwalifikacjach lub przynajmniej 
3-letniego doświadczenia. Również menadżerowie muszą dysponować dyplomami potwierdzającymi 
ich kwalifikacje. W związku z powyższym szereg podmiotów sektora PHS zdecydował się na 
wprowadzenie kompleksowych programów szkoleniowych wykorzystujących różne metody: 
„klasyczne” zajęcia w sali, zajęcia indywidualne typu „one-to-one”, zajęcia w formie tutoriali, 
e-learningu itd. Szkolenia podzielone są na poziomy – od kursów podstawowych (poziom 1 wg ram 
EQF) po zaawansowane (poziom 7 wg ram EQF). Powyższe programy szkoleniowe organizowane są 
wewnętrznie przez podmioty działające w branży PHS lub przez organizacje zewnętrzne.

5 https://www.iperia.eu/
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• Mimo że wykonywanie prac PHS takich jak sprzątanie domów, usługi ogrodnicze czy opieka nad 
dziećmi od lat trzech nie wymaga okazywania dyplomu ani zaświadczenia o kwalifikacjach, to jednak 
szereg podmiotów PHS szkoli swoich pracowników, aby móc oferować klientom usługi wyższej jakości 
świadczone przez profesjonalnie przygotowane do tego osoby.

• Podmioty PHS zaproszono do podpisania krajowej karty NOVA, programu prowadzonego przez 
Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Sygnatariusze otrzymują dostęp do szeregu narzędzi 
zaprojektowanych z myślą o wspieraniu ich w inicjatywach zorientowanych na udoskonalanie 
świadczonych przez nich usług.

• Inną opcją dla podmiotów PHS jest wdrożenie licencji stworzonych specjalnie na potrzeby branży. 
Obecnie istnieją cztery certyfikaty: NF Services Personal Services at Home, Qualicert Services to 
individuals, Qualisap oraz Cap’Handéo-SAP. Poprzez ich wdrożenie firmy PHS wyrażają dobrowolną 
zgodę na spełnianie wysokich standardów jakości oraz na poddawanie się okresowej kontroli.

Uczestnicy krajowego rynku profesjonalnych przedsiębiorstw PHS aktywnie angażują się w rozwój procesu 
profesjonalizacji w branży. Pracują nad zintegrowaną ofertą usług, dążąc do ściślejszego powiązania ze 
sobą różnych zadań domowych w celu uatrakcyjnienia tego rodzaju pracy. Dzięki podwójnemu systemowi 

szkolenia, każdego roku kwalifikacje zdobywa około 3000 nowych pracowników.  

Zatrudnienie bezpośrednie: 

Dzięki dialogowi społecznemu, oprócz obowiązującej prawnie składki płaconej przez każdego pracodawcę 
z gospodarstwa domowego udało się stworzyć dodatkową składkę przeznaczaną na szkolenia zawodowe w 
branży. Fundusz ten pozwolił na wdrożenie polityki profesjonalizacji w sektorze zatrudnienia bezpośredniego. 
Stworzono możliwość starania się o dyplom branżowy oraz bogatą ofertę modułów szkoleniowych 
dostępnych już od pierwszej godziny pracy w rodzinie. Opiekunowie do dzieci muszą otrzymać pozwolenie 
na wykonywanie pracy przed jej rozpoczęciem. W tym celu muszą odbyć 120-godzinne szkolenie.   
Efekty dialogu społecznego: 

• Dla pracowników: dostęp do 58-godzinnego corocznego szkolenia już od pierwszej przepracowanej 
godziny, bez konieczności spełnienia warunków związanych ze stażem pracy czy minimalną liczbą 
godzin przepracowanych na przestrzeni tygodnia.

• Łatwy sposób rejestracji na szkolenie zarówno dla prywatnych pracodawców, jak i pracowników. 
Odbycie kursu zależy od decyzji samego pracownika, nie zaś od posiadanej przez nią/niego umowy.

• Zero kosztów po stronie pracownika i zamortyzowany koszt pracodawcy w oparciu o miesięczne składki 
na ubezpieczenie społeczne, obejmujące koszty szkolenia, pensję wypłacaną w czasie realizacji szkolenia 
oraz ustaloną stawkę na pokrycie kosztów utrzymania (zakwaterowanie, podróż, wyżywienie). Pokrycie 
kosztów utrzymania przez pracodawcę pozwala pracownikowi spokojnie korzystać ze swojego prawa, 
jednocześnie nie martwiąc się o zastępstwo, co jest największym problemem powstrzymującym osoby 
z branży przed rozpoczynaniem szkolenia.

• Wsparcie finansowe przy zdobywaniu prawa jazdy i pokryciu kosztów jazd szkoleniowych.

Wraz z utworzeniem specjalistycznych struktur profesjonalizacji powstała oferta szkoleniowa dostosowana 
do rzeczywistości branży w celu zwiększenia atrakcyjności sektora i uznania umiejętności jego pracowników.  
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BELGIA 
W belgijskim systemie kuponów usługowych, sektorowy układ zbiorowy pracy przewiduje, że wszystkie 
firmy działające w ramach tego systemu muszą organizować dla swoich pracowników szkolenia trwające 
przynajmniej 12 godzin lub 2 dni rocznie (obliczenia na podstawie EPC, ekwiwalentu pełnego czasu pracy). Te 
obowiązkowe kursy są częściowo finansowane przez Regionalne i Sektorowe Fundusze Szkoleniowe.  

Sektorowy Fundusz  Szkoleniowy  (Fonds  de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds 
Dienstencheques) został założony w 2009 roku przez partnerów społecznych. Przyczynia się on do rozwoju 
polityki szkoleniowej dedykowanej wszystkim pracownikom i firmom należącym do Wspólnego Komitetu 
322.01. Celem Funduszu jest dbanie o spełnianie wymogów szkoleniowych w sektorze i wspieranie wszelkich 
działań edukacyjnych podejmowanych przez zainteresowane strony. Oprócz lokalnego finansowania, 
Sektorowy Fundusz Szkoleniowy pokrywa też koszty szkolenia nowych pracowników zatrudnionych w ramach 
systemu kuponów usługowych w zakresie od 9 do 18 godzin. Dodatkowo obejmuje on szereg projektów, na 
przykład Zrównoważony Fundusz, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości na temat realnych 
możliwości wykonywania prac z branży PHS. Tematem pierwszej kampanii zorganizowanej w ramach tego 
Funduszu w 2019 roku było zapewnianie stosownego wyposażenia w sektorze. Innym projektem jest 
tworzenie cyfrowej platformy e learningowej „My Perfect Day”(pol. „Mój dzień idealny”). Powstaje ona z 
myślą o zapewnieniu pracownikom systemu bonów usługowych nowych narzędzi edukacyjnych oraz o 
informowaniu potencjalnych kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy w tej branży.  

 SZWECJA 
Licencje, stawki i zgodność z przepisami w opiece długoterminowej są ustalane i nadzorowane przez gminy, 
nawet w przypadku prywatnych dostawców usług. Najczęściej używanym narzędziem mierzącym jakość 
opieki długoterminowej w Szwecji są coroczne badania zadowolenia użytkowników przeprowadzane 
przez Krajowy Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej (ang. National Board of Health and Welfare, NBHW). 
Ponadto w 2015 roku Szwedzki Instytut Norm wdrożył dwie normy regulujące „ jakość opieki, usług, 
pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych o rozbudowanych potrzebach w domach i placówkach opieki“. 
W ostatnich latach część gmin opracowała programy szkoleniowe dla pracowników zatrudnionych do 
wykonywania czynności opiekuńczych, nie uwzględniono w nich jednak minimalnych standardów szkolenia. 
Ponad 75% pracowników sektora opiekuńczego odbyło co najmniej roczny kurs formalny. 

W branży usług nieopiekuńczych część prywatnych firm należących do stowarzyszenia pracodawców 
Almega uczestniczących w układzie zbiorowym samodzielnie szkoli swoich pracowników w zakresie 
podstawowych czynności domowych lub korzysta z oferty szkoleniowej SRY (Servicebranschens 
Yrkesnämnd), dwustronnego podmiotu szkoleniowego stworzonego przez partnerów społecznych w 1985 

roku.  
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WŁOCHY 
Włoski Ebincolf to Narodowa Dwustronna Agencja Pracodawców i Pracowników Domowych, która powstała 

w grudniu 2002 roku z inicjatywy krajowych federacji zrzeszających najważniejsze organizacje pracodawców 

i pracowników branży domowej, będących sygnatariuszami krajowej umowy zbiorowej dotyczącej prac do-

mowych. Ww. instytucja pełni następujące funkcje: tworzenie centrum monitorowania i ocenianie sytuacji za-

wodowej pracowników domowych; szacowanie średnich standardowych zarobków; ocenianie progresu we 

wdrażaniu krajowej umowy zbiorowej oraz ocenianie postępu w przestrzeganiu regulacji odnoszących się do 

pracowników będących migrantami; kontrolowanie dobrobytu i sytuacji społecznej pracowników domowych 

oraz ich potrzeb szkoleniowych (co roku Ebincolf finansuje kilka programów edukacyjnych dla pracowników 

domowych);  przeprowadzanie analiz i proponowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy. W 

ramach ostatniej z tych funkcji, Ebincolf opublikował pięć dokumentów dotyczących bezpieczeństwa pracy w 

sektorze domowym: o czystości i higienie w gospodarstwie domowym; o zapobieganiu ryzyka związanego z 

dostawą energii do gospodarstw domowych; o zapobieganiu ryzyka związanego z dostawą gazu do gospo-

darstw domowych; o zapobieganiu ryzyka związanego z korzystaniem z drabin i taboretów; o zapobieganiu 

ryzyka związanego z dźwiganiem ciężarów. Ponadto Ebincolf współpracuje z partnerami społecznymi przy 

tworzeniu nowego certyfikatu Certicolf, spełniającego normy techniczne UNI.  

NIEMCY 
W Niemczech nie istnieją konkretne polityki publiczne wspierające PHS, co powoduje, że większość usług 
świadczonych w ramach branży nie jest zgłaszana. Właśnie dlatego niemieckie Centrum Kompetencji 
„Profesjonalizacja i Zapewnienie Jakości Usług w Gospodarstwach Domowych“ (ang. „Professionalisation and 
Quality Assurance of Household Services“) rozważa obecnie, w jaki sposób zastosować politykę profesjonalizacji 
w sektorze.  Głównym jego celem jest kontynuacja i rozwój aktualnie wdrażanych projektów, które okazały 
się sukcesem. 

• W 2020 roku Centrum Kompetencji rozpocznie dalszy rozwój ramowego programu kształcenia 
specjalistów działających w usługach powiązanych z gospodarstwami domowymi. We współpracę 
zaangażowany zostanie szereg ekspertów. Podstawą pracy będzie doświadczenie zdobyte do tej 
pory w praktycznym wdrażaniu programów edukacyjnych. Już w pierwszych założycielskich etapach 
funkcjonowania Centrum Kompetencji, dzięki ramowemu programowi dgh Niemieckiego Towarzystwa 
ds. Ekonomii Gospodarstw Domowych (ang. German Society for Home Economics), poczyniono istotny 
postęp w tworzeniu jednolitej, systemowo uznawanej bazy szkoleniowej dla specjalistów świadczących 
usługi powiązane z gospodarstwami domowymi.

• Centrum Kompetencji pracuje aktualnie nad rozwojem strategii z udziałem licznych interesariuszy 
z grupy osób świadczących usługi dla gospodarstw domowych. Na tej podstawie w perspektywie 
średniookresowej ma powstać krajowy program działania.

• Od marca 2017 roku w dwóch różnych miejscowościach niemieckich zrealizowano projekt pilotażowy 
„Dbałość o wykwalifikowanie kadry poprzez profesjonalizację usług opiekuńczych” (ang.„Securing 
skilled workers through the professionalisation of household services”). Według planu ma on potrwać 
do czerwca 2021 roku; finansowany jest przez niemieckie Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i 
Młodzieży i wciąż przynosi zauważalne efekty. Ma on na celu dostosować politykę publicznego rynku 
pracy do popytu i podaży w sektorze usług powiązanych z gospodarstwem domowym, tym samym 
tworząc ramowy program edukacji specjalistów, który z kolei zaowocuje powstaniem jednolitej, 
systemowo uznawanej bazy szkoleniowej dla osób pracujących w branży. W ramach projektu, Centrum 
Kompetencji będzie promowało wdrożenie systemu kuponów usługowych dla gospodarstw domowych 
w całym kraju. Innym ważnym elementem projektu jest bilansowanie ww. modelu kuponów, które 
zostanie wykorzystane na przykład w ustalaniu kryteriów wyboru firm uczestniczących w krajowym 
systemie kuponów.
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PROJEKTY EUROPEJSKIE 

W latach 2017-2019 think tank „Pour la Solidarité” prowadził europejski projekt atHOME6 odnoszący się 
do warunków pracy opiekunów osób starszych oraz do rozwiązań, które pozwoliłyby ich podopiecznym jak 
najdłużej przebywać w dobrych warunkach w swoich domach. Kluczowym parametrem umożliwiającym 
wsparcie były narzędzia szkoleniowe dla opiekunów. Koordynatorem projektu był francuski Czerwony Krzyż, 
z którym współpracowali partnerzy z Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Projekt atHOME jest gałęzią programu 
Erasmus+ udostępniającą instrumenty edukacyjne pracownikom domowym.  

W ramach projektu udostępniono dwa interesujące narzędzia dedykowane pracownikom domowym z 
branży opieki długoterminowej: 

• aplikację mobilną umożliwiającą kontrolę terminarza i zapisywanie informacji medycznych dotyczących 
opieki nad osobami niesamodzielnymi;

• program profesjonalizacji obejmujący 12 zadań wykonywanych przez opiekunów.

Europejski projekt PRODOME7 miał na celu rozwój profesjonalizacji w sektorze pracowników domowych w 
Europie, głównie poprzez pracę nad programami szkoleniowymi dostosowanymi do bieżących potrzeb osób 
zatrudnionych w tej branży. Współpracownicy zaangażowani w projekt pracowali w parach składających się 
z partnera społecznego reprezentującego pracodawców (Francja i Włochy) lub pracowników (Hiszpania) z 
sektora usług domowych oraz przedstawiciela obszaru profesjonalizacji, tak aby wspólnymi siłami opracować 
system certyfikacji dla pracowników domowych.  

Szkolenie miało formę nauczania mieszanego (ang. blended learning) i przetestowano je w 2019 roku w 
dwóch krajach pilotażowych – w Hiszpanii i we Włoszech. Uwzględniono w nim zarówno kompetencje 
przekrojowe (np. IT czy umiejętności „zielone” mające zastosowanie w gospodarstwie domowym), jak i te 
związane ze specyfiką branży.  

Ww. projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ zakończył się w 2019 roku, dając pogląd na 
sytuację pracowników domowych w Europie: to w dużej mierze pracownicy niewidoczni, głównie kobiety, 
osoby czasami pozbawione dostępu do świadczeń socjalnych i opieki społecznej. Istnieją duże dysproporcje 
pomiędzy różnymi krajami. Ponadto w ramach projektu skojarzono ze sobą zaangażowane polityki publiczne 
wspierające pracę rejestrowaną oraz promocję i uznanie branży usług domowych.   

W ramach zwieńczenia projektu stworzono PRODOME, zestaw szkoleniowy dla pracowników dostępny za 
darmo w czterech językach, oparty na dziewięciu modułach i praktycznym doświadczeniu, dostosowany do 
profili i potrzeb pracowników domowych. W ramach tego szkolenia jego uczestnicy uczą się oferowania usług 
ukierunkowanych na specyficzne potrzeby odbiorców. Przed oficjalnym wdrożeniem szkolenie przetestowano 
we Włoszech i w Hiszpanii. 

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu
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1 – Poprawa jakości świadczonych usług 

W przypadku opieki nad małymi dziećmi, podnoszenie kwalifikacji pracowników PHS stało się gwarantem dobrobytu 
i bezpieczeństwa odbiorców usług. W opiece nad osobami starszymi, umiejętności specjalistyczne, techniczne i 
interpersonalne są elementem profilaktyki przyczyniającym się do maksymalnego wydłużania samodzielności klienta 
w jego domu, pozwalają też towarzyszyć mu w procesie utraty autonomii. Dzięki owym kwalifikacjom  pracownicy  
potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w domach klientów, szanować  ich przyzwyczajenia i prywatność w czasie 
sprawowania opieki, a także stymulować i wspierać osoby starsze, nie wykonując za nie zadań. Wreszcie obserwują 
podopiecznych, stale dostosowując swoją pomoc do aktualnego poziomu ich sprawności.  

2 – Atrakcyjność branży 

Wraz ze zmianami demograficznymi, profesjonalizacja jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem pozwalającym 
zniwelować ryzyko braku umiejętności i niedoboru personelu. Jednocześnie wyzwaniem na przyszłość jest wyszkolenie 
liczniejszej kadry profesjonalnych pracowników, w szczególności tych towarzyszących osobom niesamodzielnym w ich 
domach.  

Jak wiemy, branża opieki domowej dynamicznie się rozwija – wciąż wzrasta popyt na oferowane przez jej pracowników 
usługi. Dedykowane jej programy szkoleniowe muszą być nie tylko skrojone na potrzeby odbiorców usług – powinny 
obejmować też szerokie spektrum umiejętności uniwersalnych. W swoim raporcie z 2015 roku uwzględniającym 
państwa członkowskie UE, Europejskie Obserwatorium Polityki Zatrudnienia (EEPO) zaleciło, aby w czasie 
zwiększonego bezrobocia (jak na przykład obecnie, w okresie post-covidowym), szkolenia łączyły umiejętności 
ogólne z zawodowymi i były kierowane do osób dorosłych długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.  
Przykładem jest  umiejętność obsługi komputera i platform cyfrowych – być może nie od początku jest oczywiste, 
dlaczego takie kwalifikacje mogą okazać się potrzebne. Pracownicy stają się bardziej pomocni, kiedy potrafią 
wesprzeć klientów w korzystaniu z bankowości online lub w wypełnianiu elektronicznych zeznań podatkowych. 
Ponadto umiejętności cyfrowe umożliwiają im uczestnictwo w sieciach pracowniczych i ułatwiają staranie się o 
pracę przez Internet. Obsługa narzędzi cyfrowych jest tylko jednym z przykładów umiejętności ogólnych bardzo 
korzystnie wpływających na sytuację pracowników świadczących usługi opieki domowej.  

Szkolenia i certyfikaty są dla kobiet impulsem do rozwijania ścieżek kariery w sektorze PHS. Mogą okazać się 
atrakcyjne również dla mężczyzn zamierzających rozpocząć działalność w branży.  

Jednocześnie mogą też przyciągać migrantów, kusząc atrakcyjnością tego rodzaju pracy i ułatwianiem procesu 
integracji.  

3 – Uznanie 

Wartość ekonomiczna i społeczna usług PHS wydaje się oczywista, niemniej jednak pracownicy muszą podnosić 
swoje kwalifikacje zawodowe, aby zyskać społeczne uznanie i zadbać o jakość usług świadczonych na rzecz 
gospodarstw domowych. 

Profesjonalizacja sektora PHS w Europie przyczynia się do lepszego dostosowania usług do nieustannie ewoluujących 
potrzeb rodzin oraz do społecznego uznania faktu, że umiejętności potrzebne do wykonywania czynności opiekuńczych 
są kwalifikacjami zawodowymi. Dostrzeżenie zaangażowania emocjonalnego opiekunów domowych jest kolejnym 
ważnym elementem działającym na rzecz poprawy ich wizerunku. Duża część pracy opiekunów polegająca na 
zaangażowaniu emocjonalnym i nawiązywaniu relacji z klientem jest niejednokrotnie przyjmowana za pewnik. Dzięki 
codziennej interakcji, pomiędzy pracownikami domowymi a odbiorcami usług buduje się więź, jakiej ci ostatni mogą nie 
doświadczać nawet w kontakcie z własnymi rodzinami. Warto też zauważyć, że często powtarzającymi się elementami 
pracy opiekunów są śmierć i żałoba – trudy, które nie są odpowiednio wynagradzane i na przeżycie których pracownicy 
nie zyskują należnej przestrzeni. Docenienie pracy opiekunów wymaga uznania formalnego, w którym wskazane 
zostanie, że czynności PHS są złożone i zakładają wykorzystanie umiejętności interpersonalnych.  
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4 – Zdrowie i standardy 

Pracownicy PHS muszą zdobyć specjalistyczne umiejętności zawodowe, aby sprostać wymaganiom klientów i 
gospodarstw, ale też, żeby chronić samych siebie i zapobiegać chorobom zawodowym i wypadkom. Zagrożeń jest 
wiele: toksyczność środków czystości, schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego wywołane codziennym noszeniem 
dzieci i wspomaganiem niesamodzielnych osób starszych, prace domowe i zaangażowanie emocjonalne niezbędne w 
wielu relacjach opiekuńczych z klientami.  

5 – Kapitał ludzki 

Doskonalenie umiejętności pracowników PHS jest zatem najskuteczniejszą metodą pozwalającą na generowanie 
realnych stanowisk pracy o wysokiej społecznej wartości dodanej i jednocześnie najlepszym sposobem na uświadomienie 
opinii publicznej, że zatrudnieni w sektorze PHS zasługują na wynagrodzenie, dostęp do opieki społecznej i uznanie 
zawodowe, szczególnie zważywszy na fakt, że jest to branża, w której dominuje praca niezgłoszona. 

Profesjonalizacja pozwala walczyć z izolacją opiekunów – między 10% a 25% obywateli europejskich pełni role 
nieformalnych opiekunów, przy czym liczby te różnią się w zależności od kraju. Pracownicy ci niejednokrotnie pozostają 
niezauważeni z powodu przyjętych definicji lub innych ustanowionych środków. 

Istnieje różnica pomiędzy opiekunami nieformalnymi (lub  rodzinnymi) a pracownikami domowymi. Stowarzyszenie 
Eurocarers proponuje klarowną definicję: „Opiekunowie nieformalni to osoby, które (zazwyczaj nieodpłatnie) 
opiekują się przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi lub potrzebującymi długotrwałej opieki zdrowotnej w trybie 
pozazawodowym i nieformalnym”. Opiekunkami nieformalnymi lub dobrowolnymi są zazwyczaj kobiety, często 
starsze. W grupie UE-28 18% kobiet nie jest aktywnych zawodowo z powodu obowiązków opiekuńczych. Wskaźnik ten 
jest najniższy we Francji (9%), ale w Hiszpanii sięga już 25%, we Włoszech 22%, a w Niemczech 15%.8

Izolacja dotyczy nie tylko pracowników nieformalnych – odnosi się do wszystkich pracowników wykonujących czynności 
opiekuńcze w domach. Osoby te pracują w odizolowanych środowiskach, mając bardzo ograniczony kontakt z kolegami 
z branży. W 2016 roku francuski Krajowy Fundusz Solidarnościowy na rzez Niezależności (CNSA) stworzył projekt 
„Life assistant relays”. Jest to program profesjonalizacji prowadzony pod nadzorem moderatora (pięć trzygodzinnych 
sesji) oparty na wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy pracownikami z branży. Dzięki niemu kursanci stają 
się bardziej świadomi faktu, że ich praca jest realnym zawodem, zyskują możliwość dostrzeżenia i uznania wcześniej 
uzyskanego kształcenia, otwarcia się na nowe programy szkoleniowe i budowania sieci kontaktów. 

Uznanie za pełnowartościowe umiejętności zdobytych przez opiekunów w okresie dobrowolnego świadczenia opieki, 
a także zapewnienie dostępu do szkoleń, przyczyniają się do poprawy warunków, w których pełnią oni swoje funkcje. 

Istotne jest, aby stosować mechanizmy, dzięki którym podkreślana jest wartość pomocy pracowników PHS, nie 
ograniczając ich jednak wyłącznie do roli opiekunów.  

8 Eurocarers, opiekunowie i dostęp do szkoleń: ogólny przegląd z krajów UE, Raport sporządzony w związku z Projektem TRACK: https://euro-
carers.org/track-2/
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Władze publiczne muszą podjąć pilne działania zmierzające do 
podkreślenia wartości dodanej prac z sektora PHS, aby móc stawić 
czoła nadchodzącym wyzwaniom demograficznym i społecznym.  
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REKOMENDACJE:

>>

1. ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM PHS PRAWO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO umożliwiającego 
im samodzielne budowanie ścieżki kariery w oparciu o swoje zainteresowania i cele życiowe, nawet jeśli 
kształcenie to obejmuje szkolenia, które nie są bezpośrednio związane z aktualnym stanowiskiem pracownika 
(lub jakimkolwiek stanowiskiem z sektora PHS).

2. STWORZYĆ SPECJALISTYCZNE PROGRAMY SZKOLENIOWE I WPROWADZIĆ SYSTEMY CERTYFIKACJI koniecznie 
uwzględniające specyfikę prywatnych domów, nowe umiejętności i lepszą uznawalność zdobytego już 
wykształcenia. Profesjonalizacja powinna być dostępna poprzez różne sposoby poszerzania umiejętności: kursy 
w trybie przyspieszonym (moduły specjalistyczne), szkolenia zawodowe, uznawanie odbytej już edukacji itd. 
Należy w szczególności zadbać o pracowników w trudnej sytuacji życiowej, na przykład legalnych i nielegalnych 
imigrantów.

3. WZMOCNIĆ DIALOG SPOŁECZNY: Promować umowy zbiorowe dot. poprawy profesjonalizacji w celu zwiększenia 
świadomości wartości zawodów PHS i zapewnienia ich rozwoju. W systemach, w których prowadzone są 
negocjacje zbiorowe, warunki zatrudnienia są lepiej definiowane i strukturyzowane. Przynosi to korzyści 
zarówno dla pracodawców/klientów z uwagi na jakość świadczonych usług, jak i dla pracowników, którzy mają 
zapewnione dobre warunki pracy i dostęp do kształcenia zawodowego.

4. Proaktywnie ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI PRZEKROJOWE dostosowane do różnych zadań wykonywanych w 
ramach PHS:

- Umiejętności „zielone” umożliwiające sprzątanie bez szkody dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka;

- Umiejętności interpersonalne pozwalające zrozumieć prośby, przewidywać zmieniające się potrzeby i 
stosownie formułować propozycje, w miarę jak dziecko dorasta lub jak osoba starsza traci swoją niezależność 
itd.;

- Umiejętności cyfrowe zwiększające możliwości zatrudnienia, wspierające osoby starsze w realizacji 
czynności administracyjnych, umożliwiające pracownikom korzystanie z urządzeń, w które wyposażone jest 
gospodarstwo domowe (sprzęty inteligentne, e-zdrowie).
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