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Osebne in gospodinjske storitve so delovno intenzivni sektorji. Gospodinjsko delo in nega na domu sta med najhitreje 
rastočimi poklici v današnjih storitvenih gospodarstvih. Nedavne ocene kažejo, da bo do leta 2025 ustvarjenih dodatnih 
2,8 milijona delovnih mest za delavce v osebni negi.1 S tem delom se ukvarja več kot 400 milijonov ljudi po vsem svetu. Za 
Evropo so uradne številke ocenjevale, da je bilo leta 2020 kar 6,3 milijonov formalnih delavcev v osebnih in gospodinjskih 
storitvah.2 Prav tako je bilo ocenjeno, da v Evropi to delo opravlja milijon delavcev brez dokumentov (pogosto migrantskih).3  
Pri tem je treba opozoriti, da so delavci brez dokumentov in neprijavljeni delavci različni; vendar se kategorije pogosto 
lahko prekrivajo. 

Delavec brez dokumentov je delavec brez ustrezne pravne dokumentacije za opravljanje dela. Nasprotno pa je neprijavljeni 
delavec tisti, ki dela zunaj pravnega okvira (in ki pogosto ne plačuje davkov). Glavna razlika je v tem, da imajo neprijavljeni 
delavci zakonsko pravico do dela v EU. Prekrivanje se ponavadi zgodi, kadar delavci brez dokumentov opravljajo tudi 
neprijavljeno delo, kar je skoraj nemogoče oceniti ali izslediti na državni ravni. Obe vrsti delavcev sta ranljivi in se soočata 
z višjo stopnjo diskriminacije. 

Čeprav osebne in gospodinjske storitve omogočajo večjo udeležbo na drugih področjih gospodarstva, tako da družine 
osvobajajo drugih dejavnosti, ostajajo podcenjene. V mnogih državah je za delovna mesta značilna odsotnost ali nizka raven 
dela in socialne zaščite, navsezadnje pa so zaznamovana z neravnovesjem moči med delavci v osebnih in gospodinjskih 
storitvah in njihovimi delodajalci. Neravnovesje moči je predvsem posledica tega, da domovi ljudi postajajo delovna 
mesta, ki delavce izpostavljajo povečanemu tveganju, diskriminaciji in ranljivosti. Kulturne predpostavke, da osebne 
in gospodinjske storitve niso poklic, povzročajo, da nekateri delodajalci sebe ne vidijo kot delodajalca in zato ne vidijo 
potrebe, da prevzamejo vlogo formalnega delodajalca. Ne upoštevajo delovnih pogojev ali ne prevzemajo odgovornosti 
za delovno okolje na strukturiran način. Dejstvo, da so mnogi delodajalci lahko tudi ljudje v ranljivih situacijah (zlasti v 
primeru nege na domu), vodi tudi v primere zlorabe delodajalcev.4 Če je na primer delodajalec invalidna oseba, je ta lahko 
predmet zlorabe. 

Trenutno je preveč sistemov, ki odstopajo od običajnih delovnih pogojev (kot v Nemčiji z malim delom, v Španiji s posebnim 
sistemom za zaposlene v gospodinjstvu ali na Nizozemskem z zagotavljanjem storitev na domu – glej nacionalna poročila). 
Ti sistemi obstajajo predvsem za zmanjšanje stroškov (manj socialnih prispevkov, povezanih z manj pravicami). 

V nekaterih evropskih državah oblike gospodinjskega dela in nege na domu še ne štejejo za „delo“ in jih zato ne prijavljajo 
ali priznavajo. Do zdaj je le sedem držav članic EU (Belgija, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Portugalska in Švedska) ratificiralo 
Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 189. Zaradi tega menimo, da je ratifikacija Konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 189 prvi temeljni korak. Vendar bi bilo nesmiselno domnevati, da ratifikacija samodejno izboljšuje 
pravice delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah; v vseh državah je treba še veliko narediti. Posledično številni delavci 
v osebnih in gospodinjskih storitvah še vedno nimajo enakih pravic kot drugi delavci in pogosto delajo v legalnih „sivih 
conah“. Na primer, v raziskavi 400 žensk migrantk, ki opravljajo gospodinjska dela na Češkem, jih je 53 % navedlo, da 
nimajo pogodbe o zaposlitvi.5 Pretežno ženske migrantke, ki delajo na teh delovnih mestih, pogosto nimajo bolniškega 
nadomestila, pokojnin, počitnic ali drugih običajnih ugodnosti. Na Irskem je na primer raziskava med 500 delavci migranti 
brez dokumentov pokazala, da je bilo 30 % zaposlenih v zasebnih domovih kot delavci v gospodinjstvu, večina pa jih je 
skrbela za starejše odrasle.6 

Ti pogoji zaposlovanja zahtevajo boljše razumevanje pravic in obveznosti delodajalcev, delavcev in drugih deležnikov, 
vključno s končnimi uporabniki, kot so starejši, otroci in invalidi. 

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges 2016#_what_are_the_trends_for_the_future_2 

2 Lebrun (2020)

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf 

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf 

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Združenje za integracijo in migracije): Domestic Work – Overlooked and Underrated, https://picum.org/worked 15-hour-days-
7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Glej Center za pravice migrantov na Irskem: Ireland is Home. Analiza trenutnega stanja migrantov brez dokumentov na Irskem, https://picum.org/worked-15-hour-
days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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Deležniki na področju osebnih in gospodinjskih storitev so delodajalci in delavci, vendar moramo upoštevati tudi 
prejemnika nege, ki je poznan kot končni uporabnik. Včasih končni uporabnik ni delodajalec, v nekaterih primerih pa 
je. Kadar je končni uporabnik tudi delodajalec, je potrebna določena mera previdnosti, ker bi ta oseba prav tako lahko 
spadala v ranljivo skupino. 

V skladu s smernicami Eurodiaconia o storitvah nege na domu „je bistvenega pomena, da javni organi zaščitijo uporabnike 
pred nekvalitetnimi ponudniki nege na domu ter uporabnikom in/ali njihovim družinam zagotovijo potrebne instrumente 
za uveljavljanje njihovih pravic“.7  Glede na vedno večji poudarek na „storitve, osredotočene na ljudi“ je treba proučiti 
pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev ter končnih uporabnikov. Nega, osredotočena na ljudi, končnim uporabnikom 
zagotavlja večjo samostojnost in predpisuje aktivnejšo vlogo in večji nadzor v razmerju. 

Da bi lahko ponujali storitve, osredotočene na ljudi, mora obstajati raven usposabljanja in ozaveščenosti za vse deležnike. 
Obveznost ne more pasti na enega ali drugega; vse strani morajo ustvariti okolje, da je mogoče opravljati negovalne 
storitve. Lahko bi se na primer obrnili na Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki vključuje pravico invalidov, 
da živijo v skupnosti kot drugi, in zahteva, da morajo države zagotoviti dostop „različnih storitev na domu ter bivalnih in 
drugih podpornih storitev v skupnosti, vključno z osebno pomočjo, potrebno za življenje in vključitev v skupnost ter za 
preprečevanje osamljenosti ali izločevanja iz skupnosti“(člen 19). 

Kar zadeva uporabnike storitev dolgotrajne nege, načela Združenih narodov, ki se nanašajo na ljudi v tretjem življenjskem 
obdobju, sprejeta z Resolucijo Generalne skupščine 46/91 z dne 16. decembra 1991, določajo, da „ljudje v tretjem življenjskem 
obdobju morajo biti sposobni živeti v varnem okolju, ki se prilagaja osebnim željam in spreminjajočim se zmožnostim“, pa 
tudi, da bi morali „ljudje v tretjem življenjskem obdobju imeti možnost, da čim dlje prebivajo doma“.8 Prav tako je splošno 
znano, da proces staranja pogosto vključuje razvoj dolgotrajnih škodljivih posledic, zato načela Konvencije ZN o pravicah 
invalidov obravnavajo potrebe po podpori ljudem v tretjem življenjskem obdobju.9  Te druge obstoječe pravne okvire 
lahko uporabimo za izboljšanje osebnih in gospodinjskih storitev. 

Vendar bi se morali osredotočiti na uporabo člena 3.2 Mednarodne organizacije dela C189, ki določa, da imajo temeljne 
pravice delavcev v gospodinjstvu pri delu štiri razsežnosti: „(a) svoboda združevanja in dejansko priznanje pravice do 
kolektivnih pogajanj; (b) odprava vseh oblik prisilnega ali obveznega dela; (c) dejanska odprava dela otrok; in (d) odprava 
diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih“. Poleg tega morajo države članice določiti in uveljaviti najnižjo starost za 
gospodinjsko delo v skladu s konvencijama Mednarodne organizacije dela št. 138 in 182.

V tistih državah, kjer smo videli ratifikacijo, moramo spremljati in zagotoviti skladnost. Nedavno na evropski ravni mnenje 
EESO o v gospodinjstvu živečih delavcih navaja: „V gospodinjstvu živeči zaposleni delavci ne smejo biti izključeni iz ustreznih 
predpisov o zaposlovanju EU in držav članic, vključno z, vendar ne omejeno na: ustrezne dodatke, varovanje zdravja in 
varnosti, socialno varnost in pravico do svobode združenja in kolektivnih pogajanj“.10  To je le nekaj primerov trenutnih 
okvirov, ki opisujejo, kje obstajajo obveznosti. Potreben je celovitejši pregled, ki bi pregledal vse obstoječe okvire. Ta 
pregled bi moral upoštevati učinek teh okvirov in ali se učinkovito izvajajo v lokalnem okviru ali ne. 

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf 

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 
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Primeri pogodb o zaposlitvi obstajajo v mnogih različnih okoliščinah, pri čemer je nujno treba poudariti, da tam, kjer 
socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj ni, so nekatere države in organizacije razvile vzorce za pogodbe o zaposlitvi 
za družine. Delavci so upravičeni do pogodbe o zaposlitvi, ki med drugimi določbami, vključuje sklicevanja na ustrezno 
zakonodajo, ter pregleden in predvidljiv delovni čas in pogoje. Obstajajo tudi primeri smernic in spletnih mest, ki 
delodajalcem in delavcem pomagajo pri pogajanjih o novi pogodbi. Če kolektivnih pogajanj ni, so posamezni delavci v 
slabšem položaju in pogosto nimajo pooblastil, da bi se pogajali o boljših delovnih pogojih. Ženske, migranti, temnopolti 
ljudje in govorci jezika, ki ni prevladujoč jezik v delovnem okolju, so pri pogodbah o zaposlitvi v zelo slabem položaju. Te 
situacije so neverjetno ugodne za izkoriščanje. 

Po mnenju Caritas Europa bi morali v gospodinjstvu živeči delavci imeti enake pravice do zaposlitve kot drugi delavci v 
namembni državi.11   Zato bi morale veljati pravice države, v kateri oseba dela. Da bi to zagotovili, se bodo morale države 
članice EU medsebojno usklajevati. Da bi zagotovile zaščito teh temeljnih pravic iz delovnega razmerja morajo države 
članice EU „ločiti delovno dovoljenje od določenega delovnega mesta ali delodajalca in ponuditi možnost spremembe 
vrste dovoljenja in statusa v določeni državi“.12  

Členi 16-18 Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 189 določajo zadosten dostop do sodišč, drugih tribunalov ali 
drugih mehanizmov za reševanje sporov. V mnogih primerih bodo morali tisti, ki trenutno delajo v tem sektorju, urediti 
svoj status. Predlaga se, da države članice ustvarijo „požarni zid“, ki bo jasno ločeval med organi za delo in izvajanjem 
politike priseljevanja. Poleg tega bi morale države članice EU zagotoviti učinkovite in dostopne mehanizme skladnosti in 
določbe o inšpekciji dela, izvrševanju in sankcijah. 

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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Obstajajo različni modeli zaposlovanja in organizacije, vključno z neprofitnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, 
javnimi in zasebnimi podjetji. Po eni strani obstaja neposredna zaposlitev. Po drugi strani pa obstajajo posredniki ali 
ponudniki storitev. V drugih primerih delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah delujejo kot samozaposleni.13  
Obstajajo tudi sistemi storitvenih bonov, ki jih vodi vlada in agencije za zaposlovanje, ki neposredno zaposlujejo delavce. 
V skladu s členom 15 Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 189: 

• so delodajalci odgovorni, da zaščitijo zaposlene pred goljufivimi praksami zaposlovanja;

• se zaračunane pristojbine ne bi smele odbiti od dodatkov.

Po mnenju Caritas Europa morata biti zaposlovanje in/ali izmenjava poštena, človeška in „morata spoštovati človekove 
pravice ter biti odgovorno oblikovana, da bi bilo zaposlovanje uspešno z vidika vseh deležnikov“. 14

Treba si je zapomniti, da morajo vsi delodajalci storitev nege na domu zagotoviti, da: 

„oskrbovalnemu in negovalnemu osebju pomagajo na kraju samem, mu pomagajo s tehničnimi in osebnimi vprašanji, 
kontaktna oseba pa je na voljo v jeziku, ki ga izbere. Izkušnja, da ostanejo sami z nepredvidljivimi tveganji na domu ene 
osebe, ki potrebuje dolgotrajno nego ali ki v resnih okoliščinah odločanja ne more stopiti v stik z družinskim članom, je 
ena od posebnih bremen v gospodinjstvu živečih delavcev, temu pa bi se bilo treba izogniti pri načrtovanju zaposlitve“. 15

To velja za vse delodajalce v osebnih in gospodinjskih storitvah in bi moralo biti del najboljših praks za delodajalce.

13 Za opredelitve različnih modelov zaposlovanja glej poročilo o stanju Ad-PHS. 

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - to se nanaša na agencije za zaposlovanje, vendar 
konzorcij Ad-PHS meni, da velja za vse. 
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Delavce osebnih in gospodinjskih storitev je težko organizirati. Vsak dan delajo relativno izolirano, neodvisno v domovih 
ali več domovih. V nekaterih primerih lahko minejo dnevi, tedni ali meseci, preden je delavec v osebnih in gospodinjskih 
storitvah v stiku s sodelavcem, pri delavcih, ki so neposredno zaposleni, pa redko govorijo z drugimi delavci zunaj svojega 
delovnega mesta. Nekatere organizacije si prizadevajo organizirati te delavce s postavljanjem skupnih vprašanj, kot so 
zdravje pri delu in varnost. Združenje EFFAT je razvilo nabor orodij za podporo sindikatom pri njihovih prizadevanjih za 
organizacijo teh delavcev, druge obetavne prakse pa prihajajo iz sindikatov.16

Med sindikati in združenji, ki zastopajo zasebne delodajalce v gospodinjstvu v Franciji, Nemčiji in Italiji, potekajo kolektivna 
pogajanja. Med sindikati in posameznimi podjetji, ki gospodinjstvom ponujajo delavce v državah članicah EU, kot so Belgija, 
Finska in Švedska, med drugim potekajo kolektivna pogajanja. Sindikati se s temi podjetji dogovarjajo o sporazumih na 
individualni podlagi. 

Nekaj ključnih vidikov, ki jih je treba obravnavati v kolektivnih pogodbah: 

• Delavci osebnih in gospodinjskih storitev pogosto živijo v revščini;

• Ni povračilnih ukrepov za delavce zaradi pritožb delodajalcu, ki krši delovno pravo;

• Delavci z malo prostega časa: potreben je predvidljiv in pregleden delovni čas, da lahko delavci v gospodinjstvu 
sodelujejo v sindikalnih dejavnostih;

• Dostop do informacij v njihovem jeziku prek socialnih omrežij, e-pošte, SMS sporočil itd;

• Sistem bonov v Belgiji je prispeval k organizaciji delodajalcev in omogočil, da so kolektivna pogajanja koristna.

Ena najpomembnejših pravic za delavce in delodajalce, določena v Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 189, 
je svoboda združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj. Ta pravica mora biti združljiva s „pravico do organiziranja“ 
pretežno ženske delovne sile. Države članice morajo ustvariti primerne pogoje za razvoj socialnega dialoga v sektorju 
na nacionalni ravni. Evropska unija bi morala podpirati razvoj in strukturiranje organizacij delodajalcev in delavcev na 
evropski ravni z dolgoročnim ciljem razvoja evropskega socialnega dialoga. Te organizacije bi morale voditi k zmanjšanju 
nezakonitega zaposlovanja, predvsem pri neposredni zaposlitvi, in bodo spodbujale pravice posameznikov v kolektivnem 
okviru. Dejansko je cilj urediti delovna razmerja med zaposlenimi in delodajalci ter vsem deležnikom omogočiti, da se 
seznanijo s svojimi pravicami in obveznostmi. 

Zagotavljanje, da lahko ti delavci „z malo prostega časa“ izkoristijo „pravico do organiziranja“ in sodelujejo v sindikalnih 
dejavnostih, je bistvenega pomena za izboljšanje sektorja. Države članice EU bi morale zagotoviti, da imajo delavci 
predvidljiv in pregleden delovni čas v skladu z evropsko direktivo o delovnem urniku, direktivo o preglednih in predvidljivih 
delovnih pogojih17  in direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.18  Poleg tega obstajajo številne dobre 
prakse zunaj Evropske unije, ki lahko zagotovijo, da imajo delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah dostop do svojih 
pravic. Med drugim zvezna država New York od delodajalcev zahteva, da „proti delavcem ne izvajajo povračilnih ukrepov 
zaradi pritožb delodajalcem ali oddelku za delo zaradi kršitev delovnega prava“.19 Delavci se ne bi smeli bati prijav kršitev 
in čeprav lahko obstajajo pooblastila, se lahko sprejmejo tudi kolektivni ukrepi in se delavcem zagotovi podporo, da se 
bodo lahko postavili zase, zlasti tistim, ki so edina zaposlena oseba pri svojemu delodajalcu. V nekaterih evropskih državah 
so kolektivna pogajanja privedla do podpisa nacionalnih kolektivnih pogodb za izboljšanje kakovosti zaposlitve in delovnih 
pogojev delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah. V Italiji so socialni partnerji v sektorju neposrednih zaposlitev kot 
oviro pri dostopu do njihovih pravic in kolektivnih pogodb ugotovili, da imajo delavci migranti slabo znanje italijanščine 
ali so celo nepismeni. V tem okviru in da se omogoči, da se večje število delavcev seznani s svojimi pravicami, je bila 
kolektivna pogodba prevedena v šest jezikov; poleg tradicionalnih različic prevodov v italijanščini, angleščini, francoščini 
in španščini so bile na novo uvedene tudi različice v ruščini in romunščini. Socialni partnerji so to izkušnjo splošno sprejeli 
kot uspeh, saj je v Italiji privedla do širšega razumevanja sektorja. Vendar en izziv, ki ostaja, je, da te kolektivne pogodbe 
niso dobro objavljene. 

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf 

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en 

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/ 

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf 
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Učinkovita zaščita pred vsemi oblikami zlorab, nadlegovanja in nasilja (Mednarodna organizacija dela C189, člen 5) 

Lahko je reči, da delavci ne bi smeli dopuščati zlorab, toda, kot je omenjeno zgoraj, so delavci pogosto izolirani. Treba 
se je pogajati o ustrezni zaščiti pred vsemi oblikami zlorab, nadlegovanja in nasilja, vključno s fizičnimi, psihološkimi ali 
spolnimi (na podlagi spolne usmerjenosti, spola, narodnosti, vere itd.). To je mogoče doseči s pomočjo socialnega dialoga 
in organizacije delavcev, in kar je najpomembneje, s kolektivnimi pogajanji. 

Ena temeljnih pravic, ki jo je treba zagotoviti, je spoštovanje zasebnosti (Mednarodna organizacija dela C189, člen 
6) tako delavca kot končnega uporabnika (Načela Združenih narodov glede starejših ljudi, 14). Niti delavci v osebnih 
in gospodinjskih storitvah niti uporabniki storitev in nege ne bi smeli dopuščati kakršnih koli zlorab. V tem kontekstu 
Eurodiaconia zagovarja „skrb za negovalce“, saj „preprečuje nevarnost sidroma izgorelosti“.20

Pregleden in predvidljiv delovni čas (Mednarodna organizacija dela C189, člen 7, člen 10) 

Številni delavci imajo nejasen delovni urnik zaradi prilagodljive narave zahtev in potreb strank. Vendar ti sporazumi ne bi 
smeli poslabšati trenutnega stanja neenakosti. Kot je bilo omenjeno zgoraj, direktiva EU o delovnem času in najnovejša 
direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih 21  zagotavljata, da imajo zaposleni temeljne pravice in 

da delodajalci znajo obveščati svoje delavce. Vendar ne smemo pozabiti, da so delavci v osebnih in gospodinjskih 
storitvah, zaposleni neposredno pri družinah ali gospodinjstvih, izključeni iz področja uporabe najnovejše direktive 
o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih, če je njihov dejanski delovni čas (na gospodinjstvo) enak ali manjši od 
povprečja tri ure na teden v referenčnem obdobju štirih zaporednih tednov. Zanimivo je tudi omeniti, da določa, da bi 
morale biti „države članice sposobne določiti posebna pravila za izključitev oseb, ki delujejo kot delodajalci za delavce 
v gospodinjstvu, iz zahtev, določenih v tej direktivi, v zvezi z naslednjimi vprašanji: preučiti in odgovoriti na zahteve za 
različne vrste zaposlitve, zagotoviti obvezno in brezplačno usposabljanje ter zagotoviti mehanizme za nadomestila, ki 
temeljijo na ugodnih predpostavkah v primeru, da v dokumentaciji, ki jo mora delavec predložiti na podlagi te direktive, 
manjkajo podatki“. Zaradi teh izključitev so delavci v neposrednih razmerjih v položaju, ko je verjetno, da bodo zlorabljeni. 

V skladu z Mednarodno organizacijo dela C189 imajo delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah pravico do običajnega 
delovnega časa z omejitvami dnevnih in tedenskih ur, tedenskega in dnevnega počitka ter plačanega dopusta za zaposlene: 

• najmanj 24 zaporednih ur tedenskega počitka;

• nadomestilo za nadure;

• delo v pripravljenosti: prilagodljivo, vendar potrebuje zaščito pred „neskončnim“ delovnim časom.

Treba je opozoriti, da v skladu z Evropsko direktivo o delovnem času (Direktiva 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o 
organizaciji delovnega časa) delovni čas ne sme presegati 13 ur na dan in v povprečju 48 ur na teden (vključno z nadurami) 
glede na štirimesečno referenčno obdobje. Minimalni sedemdnevni počitek je 35 ur neprekinjenega počitka (24 ur plus 
minimalni 11-urni nočni počitek), takoj ko delovni dan preseže šest ur, je treba dati minimalni odmor za počitek, katerega 
podrobnosti boste morali urediti na nacionalni ravni urejati z zakonom ali kolektivno pogodbo. To se lahko spremeni, 
kadar je potrebna stalna nega, zato, čeprav je ta direktiva dobronamerna, morda ni izvršljiva v vseh okoliščinah. Direktivo 
je mogoče nadomestiti tudi s postopkom kolektivnih pogajanj ali kako se uporablja na nacionalni ravni. 

Številni delavci imajo nejasne delovne urnike, mnogi pa so zaposleni v agencijah, ki delajo po pogodbah brez določenega 
delovnega časa. Tovrstne pogodbe vključujejo veliko ur brez počitka in vodijo do izkoriščanja delavcev. 

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152 
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Za izboljšanje pogodb je treba razmisliti o naslednjih nekaterih stvareh, ki bi jih morali delodajalci podrobno opisati tudi v 
plačilnih listah delavcev: 

• plačilna obdobja (tedensko, dvotedensko ali mesečno plačilo);

• urna postavka;

• podrobnosti o plačilih nadur za vse ure nad dogovorjeno normo;

• podrobnosti o vseh davčnih odbitkih ali odbitkih socialne varnosti;

• podrobnosti o drugih odbitkih od plače (ki se lahko izvedejo le po predhodnem dogovoru).

Delovni čas mora biti določen pogodbeno, delodajalci in sindikati pa ga morajo vključiti v svoje sektorske kolektivne 
pogodbe ali zakonodajo. Na primer, v Italiji zakon št. 339 o gospodinjskem delu iz leta 1958 zajema delovni čas, tedenski 
počitek in počitnice. Sindikati so mnenja, da je zakon bistveno prispeval k prepoznavanju plačanega gospodinjskega dela 
kot „dela“. 

Pravice iz delovnega razmerja (Mednarodna organizacija dela C189, člen 8) 

V skladu s smernicami Eurodiaconia o storitvah nege na domu „je bistveno, da javni organi zaščitijo uporabnike pred 
nekvalitetnimi ponudniki nege na domu ter uporabnikom in/ali njihovim družinam zagotovijo potrebne instrumente za 
uveljavljanje njihovih pravic“. 

• Veljati morajo pravice države, v kateri oseba dela;

• Po mnenju Caritas Europa bi morali imeti „v gospodinjstvu živeči delavci enake pravice do zaposlitve kot drugi delavci 
v namembni državi“;22

• Države članice bi se morale medsebojno usklajevati;

• Za zagotovitev pravic iz delovnega razmerja je treba „ločiti delovno dovoljenje od določenega delovnega mesta 
ali delodajalca in ponuditi možnost spremembe vrste dovoljenja in statusa v določeni državi“. - kot je predlagala 
okrogla miza, ki jo je organizirala mreža PICUM, skupaj z mrežo COFACE Families Europe, EASPD (Evropsko združenje 
ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo), organizacijo Eurocarers in sindikatom UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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PLAČE IN 
UGODNOST I >>

Ker delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah pogosto živijo v revščini, člen 11 Konvencije Mednarodne organizacije dela 
št. 189 določa, da so delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah redno plačani, po možnosti vsak teden, in imajo dostop 
do socialne varnosti. Države članice in delodajalci bi morali tudi omejiti število plačil v naravi in zagotoviti minimalno 
obdobje plačanega porodniškega dopusta, tako da delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah ne bodo izgubili dohodka, 
ko ga najbolj potrebujejo. 

Če naj bi delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah zagotavljali visokokakovostne strokovne storitve, morajo biti plačani 
do te mere, da lahko imajo finančno stabilno življenje. V mnogih državah bo to vsaj zakonsko določena minimalna plača in 
brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spola. 

Deklarativni sistem univerzalnih bonov za zaposlovanje (CESU)24zasebnim delodajalcem omogoča prijavo svojih delavcev 
na platformi. Ta prijava samodejno ustvari plačilne liste, ker so zasebni delodajalci navedli število opravljenih delovnih ur 
ter plače in bonuse, ki jih je treba izplačati. Za zaposlenega zagotavlja pravice do zdravstvenega zavarovanja, nadomestil 
za brezposelnost, pokojnine itd. Ko se mesečni podatki spletno objavijo na spletišču CESU, sistem samodejno izračuna 
davke in socialne prispevke ter izvede direktno bremenitev z bančnega računa gospodinjstva. 

Delodajalec je odgovoren za to, da zaposlenemu predloži podrobne plačilne liste, ki vsebujejo: 

• plačilna obdobja (tedensko, dvotedensko ali mesečno plačilo);

• urna postavka;

• podrobnosti o plačilih nadur za vse ure nad dogovorjeno normo;

• podrobnosti o vseh davčnih odbitkih ali odbitkih socialne varnosti;

• podrobnosti o drugih odbitkih od plače (ki se lahko izvedejo le po predhodnem dogovoru).

24 Pomembno je razlikovati med deklarativnim bonom CESU in predplačniškim bonom CESU, ki se izvaja v Franciji. Čeprav imajo isto kratico, gre za dve različni orodji. 
Deklarativni bon CESU je deklarativni sistem in sistem dodatkov, medtem ko je predplačniški bon CESU program socialnih bonov. Zato se sedanji dokument osredotoča 
na sistem deklarativnih bonov CESU. 

13



DELOVNO  
OKOLJE

>>

14



Delovno okolje osebnih in gospodinjskih storitev je edinstveno po tem, da se izvaja v domovih ljudi, v okolju, ki ni bilo 
zasnovano za nego, kot bi bila zasnovana klinika ali zdravstvena ustanova. V tem okolju bo morda treba prepoznati in 
razpravljati o številnih pomislekih: 

• Zaposlenega se ne sme bremeniti za okvare ali druge manjše nesreče, ki se zgodijo med rednim rutinskim delom. 
V primeru izjemne škode se lahko zaračuna odstotek plače, ki ne sme preseči najvišje meje, ki se lahko ob 
upoštevanju vseh razumnih okoliščin šteje za pravično in razumno. 

Težava te vrste politike je dvoumnost glede tega, kaj se šteje za razumno, in priznati moramo, da je v naših domovih 
veliko stvari, ki imajo čustveno vrednost, kar pomeni, da so nenadomestljive. 

• Delodajalec bo zagotovil, da bo delavec ves čas polno zavarovan za vse dejavnosti, povezane z njegovo zaposlitvijo.

To je odgovornost delodajalca; vendar za to delodajalci potrebujejo določeno raven razumevanja svojih dolžnosti. Prav 
tako mora sprejeti razumne ukrepe za zagotovitev, da so delavci po potrebi usposobljeni za preventivne tehnike.

Potovanja

Za zaposlene v osebnih in gospodinjskih storitvah, ki se precej časa vozijo od doma do doma, je treba plačati čas potovanja. 
Pomembna zmaga je bila, ko je Evropsko sodišče razsodilo, da tisti, ki nimajo fiksne ali običajne pisarne, upoštevajo čas, 
ki ga porabijo za potovanje med domovi in prostori prvega in zadnjega dela, kot del njihovih dnevnih ur.25  Prevoz in s tem 
povezani stroški so drugo vprašanje, ki ga je treba upoštevati pri pogajanjih o pogodbi o zaposlitvi. 

• Delodajalec bo zagotovil, da se zaposlenemu takoj povrnejo vsi lastni stroški, ki so nastali med zaposlitvijo (npr. potni 
stroški, nakupi za otroke ali osebe v njihovi oskrbi, vstopnine itd.).

Vsakodnevno delo s končnim uporabnikom pomeni nepredvidene stroške, na primer pomanjkanje sestavin za pripravo 
hrane ali nepričakovana poraba čistil. Delavci bi morali vedeti, da jim bodo stroški povrnjeni v najkrajšem možnem času. 
Za nekatere delavce čakanje na povračilo stroškov, dokler ne prejmejo mesečne plače, lahko pomeni, da nimajo dovolj 
denarja za preživljanje. 

Nekatere ključne točke so: 

• Delodajalec bo spoštoval zasebnost in osebno dostojanstvo zaposlenega. V primeru v gospodinjstvu živečih 
zaposlenih delavcev (C189, člen 15 spodaj) to vključuje zagotavljanje zaposlenim ustrezne in ločene nastanitve, tj. 
zasebnih sob, do katerih nima dostopa nihče drug, razen z dovoljenjem zaposlenega.

• Delodajalec bo zaposlenemu olajšal brezplačno izvajanje njegovih osebnih dejavnosti, vključno s prostočasnimi in 
športnimi dejavnostmi, udeležbo na verskih obredih, srečanjih in udeležbo na družabnih prireditvah itd.

• Delodajalec sprejme vse razumne ukrepe, da bo zaposlenega seznanil z njegovimi pravicami, na primer mu bo 
zagotovil obrazložitvene brošure in letake itd.). S tem bo zagotovil, da bo delavec seznanjen s svojimi zakonskimi 
pravicami, in bo delavcu olajšal iskanje informacij in nasvetov o takih pravicah pri sindikatih, odvetniških pisarnah 
itd. V skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom delodajalec delavcu nikakor ne bo omejil pravice do članstva 
in zastopanja v sindikatu. To bi se seveda izboljšalo s socialnim dialogom in nenazadnje bi pripomoglo k povečanju 
dostopa do kolektivnih pogajanj.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549
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Za delavce v gospodinjstvu člen 13 Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 189 določa minimalne standarde glede 
varnosti in zdravja pri delu. Zaradi značilnosti sektorja ima le majhen del delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah 
koristi od preventivnih ukrepov in usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Trenutna okvirna direktiva EU 
o varnosti in zdravju pri delu26dejansko zajema formalno zaposlene delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, razen 
delavcev, ki so neposredno zaposleni v zasebnih gospodinjstvih. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) 
se je osredotočila na nova vprašanja za delavce v osebnih in gospodinjskih storitvah, vendar največji izziv ostaja dejstvo, 
da je do teh delavcev težko priti in da je njihovo izvrševanje težko.

Cilj ukrepov za zmanjšanje poklicnih tveganj ovirajo trije bistveni elementi zagotavljanja osebnih in gospodinjskih storitev: 

• delovno mesto je v večini primerov zasebni dom upravičenca do storitve;

• delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah delujejo sami ali v stiku s prejemniki storitev;

• Delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah delajo v povprečju v ducatu različnih zasebnih gospodinjstev.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je izvedla „kampanjo za zdravo delovno okolje“ 2018-2019, ki 
je obravnavala nevarne snovi. Kampanja je bila namenjena nestrokovnjakom, da bi spodbudili ozaveščanje ljudi, ki delajo s 
kemikalijami in nimajo predhodnega znanja o tem, kako z njimi pravilno ravnati. Biološka tveganja vključujejo nehigijenske 
razmere, zdravstvene razmere pacientov, slabo kakovost vode, ostre instrumente in ugrize živali. Zato se biološke in 
kemijske nevarnosti pogosto kombinirajo s tveganji. Kar zadeva nevarne snovi, so glavne vrste izdelkov čistila in razkužila. 
Drugo področje tveganja je ravnanje z medicinskimi pripomočki in farmacevtskimi odpadki. 

Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 170 o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu zagotavlja model za pravilno 
ravnanje s kemikalijami. Konvencija določa odgovornosti delodajalcev, proizvajalcev in dobaviteljev ter dolžnosti in pravice 
delavcev, vključno s pravico do informacij. 

Evropska direktiva o zdravju in varnosti pri delu zajema vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, vključno s pripravniki, 
izključuje pa delavce v gospodinjstvu, ki delajo v zasebnih domovih. Posledično je Mednarodna zveza delavcev v 
gospodinjstvu (IDWF) novembra 2018 sprejela resolucijo o varnosti in zdravju pri delu, da ponovno potrdi svojo 
zavezanost zaščiti delavcev v gospodinjstvu, katerih zdravje in varnost v delovnem okolju niso dovolj zaščiteni. Resolucija 
priporoča upoštevanje zdravja in varnosti delavcev v gospodinjstvu pri njihovih dolžnostih; razvoj priročnika z navodili 
za izobraževanje iz varstva pri delu za delavce v gospodinjstvu; usposabljanje za varnost in zdravje pri delu za delavce v 
gospodinjstvu; ter ozaveščanje in izobraževanje o uporabi zaščitne opreme delavcev v gospodinjstvu. 

V Belgiji je sistem socialnih bonov prijavljen in subvencioniran sektor  gospodinjskega dela, ki zaposluje 125 000 delavcev. 
Vsak delavec je upravičen do pogodbe o zaposlitvi v skladu s kolektivno pogodbo, ki ureja delovne pogoje in dostop 
do socialne varnosti. V zvezi s tem je bil ustanovljen sklad za usposabljanje, ki zagotavlja usposabljanja za delavce v 
gospodinjstvu o ergonomiji, povezani z delom (čiščenje in likanje), varnosti in higieni, preprečevanju bolečin v hrbtu; in 
varnost čistilnih izdelkov.

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Poleg tega je bil v belgijskem sistemu bonov ustanovljen nov sklad za trajnostnost, ki se osredotoča na to, kako uporabljati 
kemikalije in ekološke proizvode, ki niso nujno varni. Na to temo bo organiziranih več usposabljanj za delavce v gospodinjstvu. 
Poleg tega se je študija univerze Free University v Bruslju osredotočila na zdravstvena tveganja v čistilni industriji. Študija 
zagotavlja pomembne informacije, zlasti o razlikah v stopnji umrljivosti med čistilci, fizičnimi in nefizičnimi delavci, in kaže, 
da je število smrtnih žrtev večje za čistilce.27 Zdi se, da smrtnost povzroča rak na pljučih, pljučnica, ishemična bolezen srca 
in cerebrovaskularne bolezni. Čeprav študija ni nadalje raziskala vzrokov za škodljive zdravstvene razmere, je upravičeno 
trditi, da so čistilci lahko izpostavljeni kemikalijam, biološkim nevarnostim, težkim fizičnim delovnim pogojem in različnim 
dejavnikom psihološkega tveganja. 

Zaposlitvena agencija Start People vodi dejavnosti ozaveščanja, vključno s projektom v sodelovanju s skladom za sektorsko 
usposabljanje, da bi usposobila mentorje gospodinjskih delavcev, ki lahko svoje sodelavce obvestijo o potencialnih 
tveganjih na delovnem mestu. Agencija Start People je izdelala tudi več naborov orodij za stranke in delavce, kot so: 

• komunikacijska knjižica za stranke, kamor lahko zapišejo svoje zahteve za posebne storitve, in nabor orodij za delavce, 
ki predložijo pripombe in vprašanja o teh zahtevah;

• letak za stranke s koristnimi nasveti in operativnimi informacijami o vprašanjih glede varnosti;

• od leta 2018 popusti na okolju prijazne proizvode;

• glasila, poslana strankam in delavcem, ki vsebujejo članke o temah, vključno z zdravjem in varnostjo;

• varnostna knjižica, pripravljena za delavce v sodelovanju z zavarovalnico;

• osebna zaščitna oprema za delavce;

• različna usposabljanja o zdravstvenih temah, vključno z osnovnim varnostnim usposabljanjem in seznanjanjem o 
proizvodih;

• služba za psihološko podporo in ekipa za zdravstveno podporo delavcem s kroničnimi boleznimi;

• zagotavljanje usposabljanja za delovne svetovalce in vodje, ki jim pomaga pri boljšem upravljanju delovnih odnosov. 
Vabljeni so tudi k sodelovanju pri usposabljanju gospodinjskih delavcev.

Glede na zgoraj navedeno bi morale države članice sprejeti naslednja stališča, da bi zagotovile zdravstvene in varnostne 
standarde pri delu za zaposlene v osebnih in zdravstvenih storitvah: 

• delodajalec mora zagotoviti, da je vsa delovna dejavnost delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah varna in brez 
zdravstvenih tveganj. Ta dolžnost velja za vsakogar, na katerega bi lahko vplivale dejavnosti organizacije (npr. drugi 
ljudje, ki so doma v času, ko delavec opravlja delo);

• ker delo osebnih in gospodinjskih storitev poteka brez nadzora na kraju samem, so potrebne politike in postopki za 
zagotovitev jasnih postopkov poročanja in odzivanja;

• delavci v osebnih in gospodinjskih storitvah bi morali imeti dostop do mobilnega telefona v nujnih primerih in 
zagotovljena mora biti odprta komunikacija med zaposlenimi in delodajalci;

• obstajati mora priročnik za delavce, ki vključuje opise nalog, obremenitve, okolje in posamezne značilnosti;

• vloge in odgovornosti za dobavo, vzdrževanje in popravilo opreme je treba pojasniti med stranko in ponudnikom 
osebnih in gospodinjskih storitev ter jih določiti z oceno domačega okolja.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/
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Obstaja tudi nekaj pogostih zdravstvenih in varnostnih vprašanj, ki jih deli večina osebnih in gospodinjskih storitev, kot so: 

• brez dostopa do bolniškega dopusta;

• nočno delo ima lahko resne zdravstvene posledice;

• če dom nekoga postane delovno mesto, morajo biti izpolnjene zakonske zahteve glede varnosti in zdravja pri delu;

• delodajalci ne prevzemajo odgovornosti za obvladovanje nevarnosti;

• biološke nevarnosti;

• zdrsi, spotikljaji in padci;

• izolirani delavci (načrti za nujne primere, mobilni telefon, komunikacija med delodajalcem in zaposlenim);

• ročno ravnanje in ravnanje z ljudmi, vključno z dvigovanjem, prhanjem in higiensko nego (naloga, posameznik, 
obremenitev, okolje).

Zdravje pri delu bo tudi v prihodnje velik izziv. In to bo treba obravnavati s pomočjo socialnega dialoga. 

Za zaključek obstaja veliko smernic za delodajalce in delavce glede njihovih odgovornosti. Ni mogoče dovolj poudariti,da 
so socialni dialog in kolektivna pogajanja nujni za spodbujanje pravic delavcev in delodajalcev v tem sektorju. 

Države članice morajo uvesti sisteme, ki znižujejo ceno za uporabnike, ne da bi se pri tem zmanjšale pravice delavcev. Zato 
se je treba izogibati škodljivim sistemom v korist sistemom za podporo povpraševanju, kot so storitveni boni ali davčne 
olajšave, ki omogočajo normalne delovne pogoje. 
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