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Profesionalizacija zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah 
je ključnega pomena za države EU:

- Ustvariti prijavljena delovna mesta, ki podpirajo ranljivo 
prebivalstvo (starejše osebe, invalidi) in usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja;

- Prepoznati milijone delavcev v osebnih in gospodinjskih 
storitvah in zaščititi njihovo dostojanstvo ter integriteto z 
zagotavljanjem dostojnega dela in osnovnih socialnih pravic;

- Razviti znanja in spretnosti delavcev v osebnih in gospodinjskih 
storitvah, ki jim omogočajo zagotavljanje visokokakovostnih 
storitev za gospodinjstva;

- Na evropski ravni priznati poklice in ustrezne kvalifikacije, ki 
ustrezajo potrebam gospodinjstev.
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KLJUČNE OPREDELITVE 
IN KLJUČNI POJMI 

>>
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OPREDELITVE

1 - Profesionalizacija

V tem dokumentu je profesionalizacija delavcev opredeljena kot sredstvo za pridobitev ali zagotovitev priznanja 
njihovih poklicnih znanj in spretnosti ter vključitev v poklicno pot: učenje poklica, pridobivanje novih znanj in spretnosti, 
da se zagotovi nenehen razvoj njihove zaposljivosti, zamenjava službe in razvoj na profesionalni ravni. Pri osebnih in 
gospodinjskih storitvah bo profesionalizacija vključevala tako začetno kot poklicno usposabljanje. 

2 - Poklicni profil

Poklicni profil vsebuje razlago poklica v obliki opisa, obsega in opredelitve. Poleg tega navaja znanja, spretnosti in 
kompetence, ki se strokovnjakom zdijo pomembne. Dejansko gre za sklop vseh kompetenc, ki opisujejo določeno delovno 
mesto ali organizacijsko vlogo. Poklicni profil je mogoče opisati tudi kot vrsto vedenj, ki jih zaposleni zahtevajo v njihovi 
organizacijski vlogi. Evropska komisija prek svojega portala evropske klasifikacije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in 
poklicev (ESCO) strukturira hierarhična razmerja med poklici z ustreznimi poklicnimi profili.1 

3 - Poklicne kvalifikacije

So kvalifikacije, ki se izkazujejo z dokazili o formalnih kvalifikacijah, potrdilom o kompetenci.2  Evropsko ogrodje kvalifikacij 
(EOK) je skupni evropski referenčni okvir, ki je bil razvit za izboljšanje berljivosti in razumevanja kvalifikacij v različnih državah 
in sistemih. Zasnovan je kot pomembno orodje za podporo čezmejni mobilnosti učencev in delavcev ter vseživljenjskemu 
učenju v Evropi. 

KLJUČNI POJMI 

Leta 2020 naj bi osebne in gospodinjske storitve predstavljale 6,3 milijonov formalnih delovnih mest v EU, kar predstavlja 
3,4 % celotne zaposlenosti.3 Sektor osebnih in gospodinjskih storitev naj bi v prihodnjih desetletjih naraščal predvsem 
zaradi staranja evropskega prebivalstva in večje udeležbe žensk na trgu dela. 

Od 1. januarja 2019 so ljudje, stari 65 let in več, predstavljali 20,3 % evropskega prebivalstva,4 pri čemer so bile razlike 
odvisne od držav (22 % v Italiji in Grčiji, 21 % v Nemčiji in 13 % na Irskem). Demografske napovedi Eurostata kažejo, 
da se bo delež starejših znatno povečal: do leta 2035 bodo predstavljali skoraj četrtino prebivalstva v Belgiji (24 %), na 
Portugalskem (25 %), Švedskem (24 %) in še več v Italiji (29 %) ter Nemčiji (30 %). Poleg tega sorazmerni delež zelo starih 
ljudi v celotnem prebivalstvu napreduje hitreje kot kateri koli drugi segment prebivalstva Evropske unije. Zato naj bi se 
delež ljudi, starejših od 80 let, v državah EU-28 med letoma 2015 in 2080 podvojil ali več, s 5,4 % na 12,7 %. 

Starejši živijo vedno bolj sami, saj je življenje z družinskimi člani običajno manj pogosto zaradi smrti zakonca, gre za trend 

manjšega sobivanja med generacijami in naraščajoče geografske oddaljenosti med odraslimi otroki in njihovimi družinami.  

1 Vsak koncept poklica vsebuje želeni izraz in poljubno število neželenih izrazov in skritih izrazov v vsakem od ESCO jezikov. 

2 Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020)

4 Eurostat, Struktura in staranje prebivalstva, avgust 2020 
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Obe strani osebnih in gospodinjskih storitev, negovalna in nenegovalna dela, kažeta razlike, podobnosti in dopolnjevanje. 
Tradicionalno so v Evropi storitve, povezane z nego, obravnavane pod okriljem socialnih politik, zato jih financirajo javni 
organi. Vendar storitve, povezane z gospodinjstvom, zajemajo politike zaposlovanja, katerih cilj je ustvarjanje novih 
formalnih delovnih mest, zmanjšanje neprijavljenega dela in povečanje udeležbe žensk na trgu dela z zmanjšanjem 
neplačanih dejavnosti. 

Kljub tema dvema različnima pravnima okvirjema lahko isto storitev (npr. čiščenje doma) obravnavamo kot del splošne 
nege osebe, ki je odvisna od pomoči drugih, ali jo lahko opravljamo neodvisnim osebam z drugimi socialno ekonomskimi 
perspektivami. Glede na težave pri razlikovanju med negovalnimi in nenegovalnimi dejavnostmi je torej status prejemnika 
pomemben in lahko pomaga opredeliti naravo storitve. 
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DODANA VREDNOST 
PROFESIONALIZACIJE 
V SEKTORJU 
OSEBNIH IN 
GOSPODINJSKIH 
STORITEV

>>
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1 – Kakovost 

Profesionalizacija zagotavlja višjo kakovost storitve in jasno opredeljuje naloge, ki se izvajajo med negovalnimi in 
negovalnimi dejavnostmi. 

Delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah morajo pridobiti tako tehnična znanja in spretnosti (kot so poznavanje 
osnovnih higienskih pravil, uporaba določenih izdelkov in izogibanje nevarnim kemičnim reakcijam, kompetence za nego 
ranljivih oseb, strokovno samozavedanje in preprečevanje poklicnih nevarnosti) kot medosebna znanja in spretnosti (kot 
so diskretnost, samozavest, samostojnost in prilagajanje potrebam uporabnika). 

Uporabnikom pomaga razumeti, da delavec tako nudi boljše storitve. Profesionalizacija torej vodi do boljše kakovosti ali 
več opravljenega dela in je zato bistveni element za izboljšanje plač. 

2 – Varnost 

Profesionalizacija zagotavlja večjo varnost storitve. 

• Učenje pravilnih gibov, da se delavci izognejo padcem in uporaba ustreznih izdelkov,

• Izogibanje poklicni izgorelosti in omejitev zahtev družin v sektorju, kjer je težko določiti mejo med poklicnim in 
osebnim življenjem. 

3 – Prepoznavanje 

Profesionalizacija je za delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah bistvenega pomena. Privede do njihovega prepoznavanja 
z zaščito njihovega dostojanstva in integritete ter jim zagotovi dostojno delo in socialne pravice; prepoznavanje na evropski 
ravni se nanaša na resnične poklice z ekonomsko, socialno in družbeno dodano vrednostjo. 
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ŠTUDIJE  
PRIMEROV
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FRANCIJA
Iperia5 je francoska platforma strokovnjakov za profesionalizacijo sektorja neposrednih zaposlitev, katere poslanstvo 
je ustvariti in razviti ponudbo za usposabljanje in orodja za profesionalizacijo treh vrst delavcev: pomočnikov oseb, 
ki so odvisne od pomoči drugih, varuhov otrok (oboji izvajajo negovalne storitve) in zaposlenih v gospodinjstvu 
(nenegovalne storitve).

Pred kratkim je platforma Iperia ustvarila program usposabljanja za strokovne delavce o posebnostih podpore na 
domu za invalide.

V Franciji se 430 000 oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, zaradi njihove starosti ali invalidnosti odloči za neposredno 
zaposlitev negovalca, ki jih dnevno spremlja. Od zakona iz leta 2005 je življenje ljudi, ki jih to neposredno zadeva, 
nedvomno lažje in veliko manj tvegano kot prej. Strokovni negovalci so sami izrazili svojo potrebo po profesionalizaciji 
pri pomoči in podpori invalidnosti, ki zahteva posebna znanja in spretnosti za negovalce, ki delajo na domu. 
Zagotavljanje in prilagajanje storitev vključuje usposabljanje strokovnih delavcev za posebnosti nege na domu za 
invalide. Trenutno certificiranje poklicne usposobljenosti je namenjeno negovalcem, varuhom otrok in življenjskim 
pomočnikom, vendar ne pokriva v celoti potrebnih znanj in spretnosti.

Zato je oblikovanje invalidske specializacije (specializacija za pomoč hendikepiranim ljudem), povezane z obema 
nazivoma, ustrezen odgovor.

Specializacija za nego invalidov podpira nego, specializirano za to populacijo, spremljanje invalidnih oseb v njihovem 
življenjskem projektu. Tečaj usposabljanja, sestavljen iz treh blokov znanj in spretnosti, traja 174 ur.

Temelji na certifikatu 3. stopnje v skladu z evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in spodbuja 
pridobivanje temeljnih znanj na področju nege na domu invalidnih otrok ali odraslih z upoštevanjem posebnosti 
odnosa z invalidom.

Okviri dejavnosti ter znanj in spretnosti, povezani z usposabljanjem za pomoč hendikepiranim ljudem, izključujejo 
zdravstveno oskrbo in se osredotočajo na »kako skrbeti«, kar pomeni, kako skrbeti za neposredno okolje invalidne 
osebe in prispevati k njihovemu dobremu počutju.

V Franciji je ponudba usposabljanja odvisna od zaposlitvenega modela: delavci, zaposleni prek neposredne 
zaposlitve ali ponudnikov storitev. Opaziti je bilo mogoče tudi, da v gospodinjstvu osebe, ki je odvisna od pomoči 
drugih (starajoče se ali invalidne osebe), večino časa en sam delavec opravlja vse naloge, povezane z negovalnimi in 
nenegovalnimi dejavnostmi (dvigovanje osebe, splošna nega, čiščenje, priprava obrokov itd.), zato je imel prednost 
celostni pristop. Delavci lahko tako dostopajo do kratkih tečajev (modulov o negovalnih ali nenegovalnih dejavnostih) 
ali kvalificiranega usposabljanja, na katerih se učijo tako iz negovalnih kot iz nenegovalnih dejavnosti, 

da bi lahko učinkovito posegali v to posebno vrsto gospodinjstva. Ta pristop izhaja iz pragmatičnega pogleda na 
potrebe uporabnikov.

Ponudniki storitev:

• Za delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki delujejo v organizaciji osebnih in gospodinjskih storitev ter 
zagotavljajo storitve ranljivim osebam (starejšim ali invalidom in otrokom, mlajšim od treh let), se zahtevajo 
diplome ali kvalifikacije ali najmanj triletne izkušnje. Za vodje so potrebne tudi posebne diplome. Zato so 
številne organizacije osebnih in gospodinjskih storitev uvedle bistvene programe usposabljanja z različnimi 
metodami: »klasični« fizični tečaji, individualni tečaji, vaje, e-učenje itd. To usposabljanje sega od osnovnih 
znanj in spretnosti (1. stopnja EOK) do magistrskih stopenj (7. stopnja EOK). Te programe usposabljanja 
zagotavljajo notranje ali zunanje organizacije za usposabljanje.

5 https://www.iperia.eu/ 
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• Čeprav za druga dela osebnih in gospodinjskih storitev, kot so čiščenje domov, vrtnarjenje ali varstvo otrok, 
starih 3 leta ali več, ni potrebna nobena diploma ali kvalifikacija, številne organizacije osebnih in gospodinjskih 
storitev usposabljajo svoje zaposlene za zagotavljanje bolj kakovostnih storitev zahvaljujoč bolj usposobljenih 
zaposlenih.

• Organizacije osebnih in gospodinjskih storitev so pozvane, da podpišejo nacionalno listino NOVA, ki jo upravlja 
Ministrstvo za gospodarstvo in finance. Podpisnice imajo dostop do različnih orodij, ki naj bi jim pomagala pri 
njihovih pobudah za izboljšanje kakovosti storitev.

• Organizacije osebnih in gospodinjskih storitev se lahko odločijo za uporabo standardov, posebej razvitih za 
osebne in gospodinjske storitve. Do danes v sektorju obstajajo štirje standardi: NF Services (osebne storitve na 
domu), Qualicert (storitve za posameznike), Qualisap in Cap’Handéo-SAP. Z njihovim sprejetjem se organizacije 
osebnih in gospodinjskih storitev prostovoljno strinjajo, da bodo izpolnjevale stroge zahteve glede kakovosti in 
so predmet rednega nadzora.

Akterji v nacionalni poklicni veji podjetij osebnih in gospodinjskih storitev so aktivno vključeni v razvoj profesionalizacije 
delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. Prizadevajo si za celostno ponudbo storitev in se zavzemajo za tesnejše 
sodelovanje med različnimi poklici, ki potekajo na domu, da bi ta delovna mesta postala privlačnejša. Vsako leto je po 
sistemu dvojnega usposabljanja kvalificiranih približno 3 000 novih delavcev.

Neposredna zaposlitev:

Socialni dialog je omogočil oblikovanje običajnega prispevka delodajalca poleg pravnega prispevka, ki ga plača vsak 
delodajalec v gospodinjstvu in je namenjen poklicnemu usposabljanju zaposlenih v tem sektorju. S tem skladom je 
sektor neposredne zaposlitve lahko izvajal politiko profesionalizacije s certifikatom sektorja in veliko izbiro modulov 
stalnega izobraževanja, dostopnih od prve ure dela v družini. Preden lahko skrbijo za otroke, morajo biti materinski 
pomočniki (varuhi otrok) odobreni. Za to morajo opraviti predhodno 120 urno usposabljanje. 

Socialni dialog je omogočil naslednje:

• Za delavce: možnost dostopa do 58 ur usposabljanja vsako leto od prve opravljene delovne ure, brez pogojev 
delovne dobe ali minimalnega tedenskega delovnega časa.

• Enostavna registracija za usposabljanje zasebnih delodajalcev in delavcev. Izobraževanje ni odvisno od delovne 
pogodbe, ampak od samega delavca.

• Brez stroškov za delavce in amortizirani stroški za delodajalce na podlagi njihovih mesečnih socialnih prispevkov, 
kar vključuje plačilo stroškov usposabljanja, izplačilo plače med celotnim usposabljanjem ter fiksni prispevek 
k življenjskim stroškom (hotel, potovanje, gostinstvo). Ta zadnji ukrep delavcem omogoča uveljavljanje svojih 
pravic, ne da bi jih skrbelo vprašanje njihove nadomestitve, ki predstavlja glavno oviro za začetek usposabljanja 
v tem sektorju.

• Finančna podpora za vozniško dovoljenje in ure vožnje.

Poleg oblikovanja posebnega okvira za profesionalizacijo je bila vzpostavljena tudi ustrezna ponudba usposabljanja, 
prilagojena realnosti sektorja, da bi se povečala privlačnost sektorja in omogočilo prepoznavanje znanj in spretnosti, 
ki jih potrebujejo delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah.
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ŠVEDSKA  
Za dolgotrajno oskrbo občine določajo in spremljajo licence, cene in skladnost, tudi za zasebne ponudnike. Anketa 
o zadovoljstvu uporabnikov, ki jo vsako leto izvaja nacionalni odbor za zdravje in socialno varnost (NBHW), je 
najpogosteje uporabljen instrument za merjenje kakovosti v švedski dolgotrajni oskrbi. Poleg tega švedski inštitut za 
standarde od leta 2015 izvaja dva standarda o »kakovosti oskrbe, storitve, negi in rehabilitaciji za starejše z velikimi 
potrebami v običajnih domovih in domovih za bolniško nego«.

V zadnjih letih so nekatere občine razvile programe usposabljanja zaposlenih delavcev za nego in oskrbo, vendar 
za to usposabljanje ni določenih minimalnih standardov. Več kot 75 % delavcev za nego in oskrbo ima vsaj eno leto 
formalnega usposabljanja.

Nekatera zasebna podjetja, ki so registrirana pri predstavniškem združenju delodajalcev Almega, ki sodeluje v 
kolektivni pogodbi, so se odločila, da bodo sama usposabljala svoje delavce za osnovne domače naloge ali se bodo 
zanašala na ponudbo SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), tj. dvostranski izobraževalni organ, ki so ga socialni 
partnerji ustanovili leta 1985.

BELGIJA  
V belgijski shemi storitvenih bonov sektorska pogodba o kolektivnih pogajanjih predvideva, da morajo vsa podjetja 
storitvenih bonov svoje zaposlene usposabljati vsaj 12 ur ali 2 dni na leto (izračunano na podlagi delavcev v ekvivalentu 
polnega delovnega časa). To obvezno usposabljanje delno financirajo regionalni skladi in skladi sektorskega 
usposabljanja. 

Sklad sektorskega usposabljanja (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds 
Dienstencheques) so leta 2009 ustanovili socialni partnerji. Prispeva k razvoju politike usposabljanja za vse delavce 
in podjetja, ki pripadajo skupnemu odboru 322.01. Kot tak zagotavlja izpolnjevanje zahtev po usposabljanju v 
sektorju in olajša prizadevanja za usposabljanje vseh deležnikov. Poleg regionalnega financiranja sklad sektorskega 
usposabljanja krije tudi stroške usposabljanja delavcev novih storitvenih bonov za obdobje od 9 do 18 ur. 

Poleg tega sklad sektorskega usposabljanja izvaja več projektov, kot je sklad za trajnostni razvoj, katerega namen je 
širiti ozaveščanje o obvladljivem in izvedljivem delu osebnih in gospodinjskih storitev in katerega prva kampanja (leta 
2019) je bila osredotočena na zagotavljanje ustrezne opreme. Drugi projekt je vzpostavitev digitalne učne platforme 
z naslovom »My Perfect Day«. Namen te platforme je zagotoviti nova orodja za usposabljanje delavcev storitvenih 
bonov in tudi informacijsko platformo za potencialne delavce storitvenih bonov. 
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NEMČIJA 
V Nemčiji ne obstajajo resnične javne politike za podporo osebnih in gospodinjskih storitev, zato neprijavljeno 
delo še vedno prevladuje. To je razlog, zakaj nemški strokovni center »Profesionalizacija in zagotavljanje kakovosti  
gospodinjskih storitev« (PQHS) trenutno na splošno preučuje, kako bi lahko politiko profesionalizacije uporabili v  
sektorju osebnih in gospodinjskih storitev. 

Glavni cilj je nadaljevati in nadalje razvijati projekte, ki se že uspešno izvajajo.

• Leta 2020 bo strokovni center začel nadaljnji razvoj okvirnega učnega načrta za usposabljanje strokovnih  
delavcev za storitve, povezane z gospodinjstvom. V ta namen bodo vključeni različni strokovnjaki.  Dosedanje 
pridobljene izkušnje z učnim načrtom bodo v praksi glavni zagon. Z okvirnim učnim načrtom  dgh (nemško 
združenje za kmečko gospodinjstvo) je v prvih fazah financiranja strokovnega centra  pomembno 
prispeval k enotni in priznani podlagi za usposabljanje strokovnih delavcev na področju  storitev, povezanih z 
gospodinjstvom.

• Trenutno strokovni center načrtuje razvoj strategij z različnimi deležniki na strani ponudbe gospodinjskih  
storitev. Na tej podlagi se bo razvil srednjeročni nacionalni akcijski program.

• Pilotni projekt »Zagotavljanje kvalificiranih delavcev s profesionalizacijo gospodinjskih storitev«, ki se od  
marca 2017 izvaja na dveh različnih lokacijah v Nemčiji in predvidoma naj bi trajal do junija 2021, financira  
pa ga nemško zvezno ministrstvo za družinske zadeve, starejše državljane, ženske in mlade, še naprej  
prinaša pomembne rezultate. Njegov cilj je prilagoditi javne politike trga dela ponudbi in povpraševanju 
po gospodinjskih storitvah in zato razviti okvir učnega načrta za usposabljanje strokovnih delavcev na tem  
območju, ki bi moral voditi k enotni in prepoznani podlagi za usposabljanje strokovnih delavcev. 
Strokovni center bo tako spodbujal nacionalno uvajanje bonov za gospodinjske storitve. Uravnoteženje 
tega modela  je še eno predvideno osredotočenje na delo. To bo na primer uporabljeno za razvoj 
meril za podjetja, ki so upravičena do sodelovanja v nacionalnem modelu bonov.

ITALIJA 
V Italiji je Ebincolf nacionalna dvostranska agencija za delodajalce in družinske delavce, ki so jo decembra 2002 
ustanovile nacionalne zveze najbolj reprezentativnih organizacij delodajalcev in delavcev v gospodinjskem delovnem 
sektorju, ki so podpisale nacionalno kolektivno pogodbo o gospodinjskem delu. Naloge organa so naslednje: ustanoviti 
observatorij in oceniti zaposlitvene razmere gospodinjskih delavcev; opraviti izračun povprečnega standardnega 
zaslužka; oceniti stopnjo izvajanja nacionalne kolektivne pogodbe v različnih regijah in območjih ter predpisov o 
delavcih migrantih; preveriti dobrobit in socialno stanje gospodinjskih delavcev in njihove potrebe po usposabljanju 
(vsako leto agencija Ebincolf financira več programov usposabljanja za gospodinjske delavce); ter zagotoviti analize 
in predloge o varnosti pri delu. 

V ta namen je agencija Ebincolf objavila pet dokumentov o varnosti pri delu v gospodinjskem sektorju: o čiščenju 
in higieni gospodinjstev; o preprečevanju tveganj, povezanih z oskrbo z elektriko v gospodinjstvih; o preprečevanju 
tveganj, povezanih z oskrbo s plinom v gospodinjstvih; o preprečevanju tveganj, povezanih z dejavnostmi, ki zahtevajo 
plezanje po lestvah in stolčkih; in o preprečevanju tveganj, povezanih z dvigovanjem težkih predmetov. Poleg tega 
socialni partnerji prek agencije Ebincolf pripravljajo nov certifikat (Certicolf), ki je skladen s tehničnimi standardi UNI. 
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EVROPSKI PROJEKTI 
Evropski projekt atHOME6 ki ga je med leti 2017 in 2019 vodil strokovni center »Pour la Solidarité«, je obravnaval 
delovne pogoje negovalcev za starejše, poleg tega pa tudi načine, kako starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo na 
svojih domovih v dobrih pogojih. Za zagotovitev te podpore so ključni parameter orodja za usposabljanje negovalcev. 
Projekt atHOME je s pomočjo španskih, portugalskih in belgijskih partnerjev koordiniral francoski Rdeči križ in je del 
programa Erasmus+, ki zagotavlja dostop do orodij za pomoč pomočnikom na domu. Projekt je pravkar predstavil 
dve zanimivi orodji za pomočnike na domu v sektorju dolgotrajne oskrbe: 

• mobilno aplikacijo, ki zabeleži urnike dela in zdravstvene informacije v zvezi z nego oseb, ki so odvisne od 
pomoči drugih;

• program profesionalizacije, ki organizira približno 12 znanj in spretnosti za negovalce. 

Cilj evropskega projekta PRODOME7 je bil razviti profesionalizacijo gospodinjskih delavcev v Evropi, zlasti z razvojem 
programa usposabljanja, prilagojenega trenutnim potrebam gospodinjskih delavcev. V okviru tega projekta pari, 
sestavljeni iz socialnega partnerja, ki zastopa delodajalce gospodinjstev (Francija in Italija) ali njihovi zaposleni 
(Španija), in član sektorja za profesionalizacijo prevzamejo nalogo za vzpostavitev referenčnega certificiranja za profil 
gospodinjskega delavca. 

Za to usposabljanje je bila uporabljena oblika »kombiniranega učenja« in je bila leta 2019 preizkušena v dveh pilotnih 
državah: Španija in Italija. Vključene so bile tako prečne (na primer znanje s področja IT ali »zelene« spretnosti, ki se 
uporabljajo v gospodinjstvu), kot posebne kompetence. 

Ta projekt, ki se je končal oktobra 2019, financiran iz programa Erasmus+, je podal sliko položaja delavcev v 
gospodinjstvu v Evropi: gre predvsem za nevidne delavce, večinoma ženske, ki včasih nimajo dostopa do socialnih 
pravic in delajo brez socialnega varstva. Med državami obstajajo velike razlike. Projekt je vzpostavil tudi povezavo 
med zavezanimi javnimi politikami, ki podpirajo prijavljeno delo, ter promocijo in priznavanjem gospodinjskega 
delovnega sektorja.  

Med končnimi cilji projekta je bil za prilagoditev profilu in potrebam gospodinjskih delavcev ustvarjen komplet 
za usposabljanje PRODOME za te delavce, dostopen v štirih jezikih in temelji na devetih modulih in praktičnih 
izkušnjah. Izobraževanje študentom omogoča ciljno usmerjene storitve, ki ustrezajo določenim potrebam. Pred 
objavo je bilo usposabljanje preizkušeno v Italiji in Španiji.

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

7 https://www.prodome.eu/
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POZITIVNI 
REZULTATI

>>
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1 – Izboljšati zagotavljanje kakovostnih storitev 

V primeru varstva v zgodnjem otroštvu je razvijanje znanj in spretnosti delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah 
pokazalo jamstvo za dobro počutje in varnost. Za oskrbo starejših posebna in tehnična znanja in spretnosti ter znanja 
in spretnosti pri medsebojnih odnosih vodijo k čim večjemu preprečevanju, upočasnjevanju in spremljanju izgube 
samostojnosti doma: zagotavljanje varnosti doma, spoštovanje navad in zasebnosti osebe, ki potrebuje nego, in se zanjo 
skrbi, spodbujanje in pomoč starejšim, ne da bi se namesto njih opravilo naloge, opazovanje in nenehno prilagajanje 
podpore, da bi ustrezala razvoju sposobnosti itd. 

2 – Privlačnost industrije 

Z demografskimi spremembami je profesionalizacija vzvod privlačnosti za soočanje s tveganjem pomanjkanja znanj in 
spretnosti in delovne sile, prihodnji izzivi pa zahtevajo veliko večje število strokovnjakov, zlasti za spremljanje odvisnosti 
na domu. 

Posebej za nego na domu, za katero vemo, da je rastoča panoga z naraščajočim povpraševanjem, moramo preučiti 
usposabljanje, ki je prilagojeno negi na domu, vendar ponuja tudi veliko različnih prenosljivih znanj in spretnosti. Poročilo 
evropskega observatorija politike zaposlovanja (EEPO) za leto 2015 je izrecno obravnavalo države članice EU in priporočalo, 
da mora v času povečane brezposelnosti (tako kot se soočamo z obdobjem po izbruhu pandemije COVID-19) usposabljanje 
vsebovati kombinacijo generičnih in poklicnih znanj in spretnosti, namenjenih dolgotrajno in kratkotrajno brezposelnim 
odraslim. Če vzamemo kot primer računalniška znanja in spretnosti in digitalizacijo, na prvi pogled morda ni razvidno, 
zakaj bi jih morda negovalec na domu potreboval. Če pa lahko svojim končnim uporabnikom pomaga pri dejavnostih, 
kot sta spletno bančništvo ali spletna prijava davkov, so negovalci na domu bolj koristni. Negovalci na domu bodo lahko 
sodelovali tudi v mrežah zaposlovanja in delavcev, ki se izvajajo prek spleta. Digitalizacija je le en primer splošnega znanja 
in spretnosti, ki bo bistveno koristila negovalcem na domu. 

Izobraževanje in certificiranje ženskam omogoča, da razvijajo kariere in poklicne poti v sektorju osebnih in gospodinjskih 
storitev. Za moške lahko postane tudi vzvod privlačnosti za sprejemanje poklicev v osebnih in gospodinjskih storitvah. 

Lahko postane tudi vzvod privlačnosti in vključevanja za migrante. 

3 – Boljše prepoznavanje 

Zdi se, da je ekonomska in socialna vrednost delovnih mest v osebnih in gospodinjskih storitvah jasna, vendar je treba razviti 
poklicna znanja in spretnosti delavcev, da bi zagotovili socialno prepoznavnost in kakovostne storitve za gospodinjstva, ki 
jih potrebujejo. 

Profesionalizacija zaposlenih v osebnih in gospodinjskih storitvah v Evropi prispeva k usklajevanju ponujene storitve z 
nenehno spreminjajočimi se potrebami družin in je sredstvo, s katerim družbi zagotovimo, da potrebne lastnosti spadajo 
v okvir poklicnih znanj in spretnosti. Prepoznavanje čustvenega dela je tudi ključnega pomena za izboljšanje podobe 
negovalcev na domu. Ti delavci opravljajo znatno količino čustvenega dela in gradijo na odnosu s končnimi uporabniki, kar 
je pogosto samoumevno. Negovalci na domu imajo vsakodnevno interakcijo s končnimi uporabniki in imajo odnos, ki ga 
mnogi končni uporabniki s svojimi družinami morda sploh nimajo. Pomembno je tudi opozoriti, da sta smrt in žalovanje 
pogosto del službe in da ti delavci ne dobijo ustreznega prepoznavanja ali časa za soočanje z izgubami. Za prepoznavanje 
njihovega dela je potrebno tudi formalno priznanje, da je to delo težko in zahteva eksplicitna čustvena znanja in spretnosti. 
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4 – Zdravje in standardi

Strupenost čistil, mišično-kostne bolezni zaradi vsakodnevnega varstva otrok, ki so odvisni od pomoči drugih, ali premikanje 
starejših oseb, gospodinjska opravila, skupaj s čustveno zavzetostjo, ki je potrebna v številnih odnosih nege in pomoči. Da 
bi izpolnili pričakovanja gospodinjstev in posameznikov ter se tudi naučili, kako se zaščititi in preprečiti poklicne bolezni ali 
nesreče, morajo delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah razviti posebna poklicna znanja in spretnosti. 

5 – Človeški kapital 

Razvoj znanj in spretnosti delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah je torej najučinkovitejši način za zagotovitev razvoja 
resničnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo za ljudi in najboljši način, da ljudje spoznajo, da si ta delovna mesta 
zaslužijo plače, socialno varstvo in strokovno priznanje, zlasti glede dejstva, da gre za sektor, kjer prevladuje neprijavljeno 
delo. 

Profesionalizacija omogoča boj proti izolaciji negovalcev: med 10 % in 25 % evropskih državljanov prevzame vlogo 
neformalnega negovalca, pri čemer se lahko razmerja med državami precej razlikujejo. Zaradi uporabljenih opredelitev in 
uveljavljenih ukrepov ti delavci pogosto niso prepoznani. 

Neformalne (ali družinske) negovalce ločijo od gospodinjskih delavcev. Eurocarers ponuja jasno opredelitev za njihovo 
identifikacijo: ¸Neformalni negovalci so ljudje, ki nudijo nego (običajno brez plačila) nekomu s kronično boleznijo, 
invalidnostjo ali drugo dolgotrajno nego ali zdravstveno potrebo zunaj poklicnega ali formalnega okolja.« Neformalni 
ali prostovoljni negovalci so običajno ženske, pogosto starejše. V državah EU-28 18 % žensk zaradi svoje dejavnosti kot 
negovalke ne dela. V Franciji je ta stopnja med najnižjimi (9 %), vendar je v Španiji 25 %, v Italiji 22 % in v Nemčiji 15 %.8

Vendar izolacija ne velja samo za neformalne delavce; negovalci na domu so običajno izolirani. Delajo v izoliranih delovnih 
okoljih in imajo zelo malo stikov z drugimi negovalci na domu. Leta 2016 je francoski nacionalni solidarnostni sklad za 
samostojnost (CNSA) ustvaril »izmene za življenjsko pomoč«. Gre za program profesionalizacije (tečaj 5. sej po 3 ure), 
ki temelji na izmenjavi poklicnih praks med sodelavci pod vodstvom povezovalca. Omogoča življenjskim pomočnikom, 
da se zavedajo poklicne narave svoje dejavnosti, da lahko sprožijo  priznavanje predhodnega  učenja, utirajo pot drugim 
programom usposabljanja in vzpostavijo profesionalno mrežo. 

Prepoznavanje znanj in spretnosti, ki jih negovalci pridobijo med izkušnjami kot prostovoljni negovalci, dostop do njihovega 
usposabljanja, ki jim omogoča, da svojo vlogo opravljajo v boljših pogojih. 

Vzpostavitev mehanizmov, ki jih ob prepoznavanju pomembnosti njihove pomoči ne vključijo v njihovo vlogo kot negovalci. 

8 Eurocarers, negovalci in dostop do usposabljanja: splošna raziskava držav EU, poročilo pripravljeno v zvezi s projektom TRACK: https://eurocarers.org/track-2/
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PRIPOROČILA:

>>

Javni organi morajo nujno ukrepati, da bi podprli dodano vrednost 
teh delovnih mest, da bi se spopadli s prihajajočimi demografskimi in 
socialnimi izzivi.
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1. ZAGOTOVITI PRAVICO DELAVCEM V OSEBNIH IN GOSPODINJSKIH STORITVAH DO DOSTOPA DO PROFESIONALNEGA 
USPOSABLJANJA, kar bi jim omogočalo, da gradijo na napredovanju poklicne poti na podlagi njihovih želja in 
življenjskih ciljev, tudi če to vključuje dostop do usposabljanja, ki ni neposredno povezano z njihovimi trenutnimi 
poklici (ali poklicem, ki spada v osebne in gospodinjske storitve).

2. USTVARITI PRILAGOJENE PROGRAME USPOSABLJANJA IN VZPOSTAVITI SHEME ZA CERTIFICIRANJE ZNANJ 
IN SPRETNOSTI, pri čemer je treba upoštevati posebnosti zasebnih gospodinjstev, spremljati nova znanja in 
spretnosti ter izboljšati potrditev predhodnega učenja. Profesionalizacija mora biti dostopna prek različnih načinov 
pridobivanja znanj in spretnosti: pospešeni tečaji usposabljanja (ciljno usmerjeni moduli), poklicno usposabljanje, 
priznavanje predhodnega učenja itd.). Posebno pozornost je treba nameniti posebej ranljivim delavcem, kot so 
migranti z dokumenti ali brez.

3. KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA: spodbujati kolektivne pogodbe za boljšo profesionalizacijo, da se poveča 
upoštevanje teh delovnih mest, kar omogoča poklicni razvoj. Kadar obstajajo kolektivna pogajanja, so pogoji 
zaposlovanja bolje opredeljeni in strukturirani, kar je v korist delodajalcem/uporabnikom zaradi kakovosti 
ponujenih storitev, in zaposlenim zaradi njihovih delovnih pogojev in poklicnega usposabljanja.

4. Proaktivno RAZVITI MEDSEKTORSKA ZNANJA IN SPRETNOSTI, prilagojena različnim izzivom osebnih in gospodinjskih 
storitev:

- Zelene spretnosti za čiščenje brez škode za okolje ali zdravje;

- Znanja in spretnosti v odnosih in samostojnosti za razumevanje zahtev, predvidevanje razvijajočih se potreb in 
podajanje ustreznih predlogov, ko otrok odrašča, starejši izgublja svojo samostojnost itd.

- Digitalna znanja ter znanja in spretnosti za razvijanje zaposljivosti za pomoč starejšim pri izvajanju administrativnih 
nadlog, za prilagajanje orodjem za avtomatizacijo doma, ki se uporabljajo v gospodinjstvu (pametne naprave, 
e-zdravje).



Ta projekt financira
Evropska unija. 
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


