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Provád cí shrnutí a doporu ení  

V p í tích 40 letech se v Evropské unii 
zdvojnásobí pom r populace star í 65 let, 
zvý í se ze 17 % v roce 2005 na 30 % v 
roce 2050 (European Foundation, 2009). 
Pom r populace star í 80 let se znásobí 
trojnásobn . Díky del í p edpokládané 
dob ivota m eme o ekávat vy í 
úrove invalidity a morbidity, co zvý í 
poptávku po pe ovatelských slu bách. 
Zvý ený podíl en jako pracovní síly vedl k 
sní ení porodnosti a zvý ené poptávce po 
formálních pe ovatelských slu bách, 
proto e eny jsou mén asto schopné 
vykonávat neformální pé i. Zvý ení 
rozvodovosti a vy í po et svobodných 
domácností také komplikuje poskytování 
neformální pé e. V t inu neformální pé e 
v ak stále poskytují eny. Je zvý ená 
poptávka po pe ovatelských slu bách do 
domov , ale domácí pe ovatelské slu by 
je t í kontrolovat a regulovat. 
Poskytovatelé domácí pé e jsou asto 
rozt í t nou pracovní silou, kterou je 
obtí né organizovat.  

P ípadová práce 
Výraz "dlouhodobá pé e (LTC)" je v této 
zpráv pou íván k popisu ady zp sob , 
pé e a podpory star ích osob. OECD 
definuje dlouhodobou pé i jako  

kála slu eb pro lidi závislé na 
trvalé pomoci s aktivitami b ného 
ivota zp sobenými chronickými 

podmínkami fyzické nebo 
psychické invalidity" (OECD, 2005) 

Výraz "pe ovatelská práce" lze 
interpretovat r zn . Pe ovatelský 
pracovník má n kolik rolí, které vy adují 
iroký rozsah dovedností, z nich mnohým 

není p i ena vysoká ekonomická 
hodnota. Nejd le it j ím rozdílem je, zda 
jde o pé i placenou i neplacenou nebo 
formální i neformální. Slo itost zp sobu 
poskytování pé e znamená, e ozna ení 
r zných zp sob poskytování pé e není 
snadné: Existují p íklady, kdy je 
neformální pé e placená (migrující 
pe ovatel tí pracovníci v Itálii) a formální 
pé e neplacená (dobrovolníci v 
Nizozemsku) (Lyon & Glucksmann, 2008). 

Klí ovou otázkou je, zda je pé e 
poskytována v regulovaném rámci i 
nikoliv. Tato zpráva se zam uje na 
poskytování formální (regulované) pé e, 
p i em uznává souvislost mezi 
neformální a formální pé í. Sni ování 
neformální pé e vede k zvý ené poptávce 
po formální pé i a tento proces probíhá v 
n kolika evropských zemích. 
Pe ovatelská práce je z ídkakdy zvlá tním 
oborem v p edpisech, ale je odpov dností 
r zných ástí vlády.   

Úrove EU 
Listina základních práv (2002), která se 
stala sou ástí Lisabonské smlouvy, 
uznává právo na výhody sociálního 
zabezpe ení a sociální slu by ( l. 34), ale 
nikoliv jako povinné právo. Také zaru uje 
právo na p ístup k preventivní zdravotní 
pé i a právo t it z léka ské pé e ( l. 35) 
a p ístup k slu bám obecného 
ekonomického zájmu, jak je uvedeno v 
národních zákonech a praxi ( l. 36). 
Sociální slu by obecného zájmu mohou 
dosáhnout obojího, podle stanoveného 
komunitního práva ekonomické i 
neekonomické povahy. Ve snaze ujasnit, 
jak mají slu by sociální pé e fungovat, 
stanoví organizace European Voluntary 
Quality Framework principy kvality, které 
budou definovat vztahy mezi poskytovateli 
slu eb, ve ejnými orgány a dal ími 
ú astníky, ale jedná se o dobrovolné 
ustanovení. Ustanovení bylo p ijato komisí 
Social Protection Committee v íjnu 2010 a 
má slou it jako reference k definici, 
zaji t ní, zlep ování a vyhodnocení kvality 
sociálních slu eb v EU. Tato koncepce má 
pomoci autor m p edpis a ve ejným 
orgán m vyvinout konkrétní nástroje k 
m ení a vyhodnocení kvality sociálních 
slu eb a m la by také zlep it 
porovnatelnost mezi r znými zem mi v 
p ípad poskytování sociálních slu eb 
nap í hranicemi. Paraleln s tím evropské 
neziskové organizace v rámci projektu 
sestavily rámec spole né kvality pro 
sociální slu by obecného zájmu "Common 
Quality Framework for social services of 
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general interest" (zá í 2010) s cílem e it 
r zné aspekty související s jejich kvalitou. 
Dokument navrhuje evropský koncept 
kvality, který je flexibilní, kompatibilní a 
dopl uje stávající národní systémy kvality 
v daném sektoru, a m e být aplikován na 
slu by, které jsou organizovány na místní 
a regionální úrovni. Je p ipravován návrh 
konvence ILO o domácí práci, ale je 
nepravd podobné, e by se v p í tích 
letech stala sou ástí národní legislativy.  

Pr m rná délka ivota 
eny mají del í pr m rnou délku ivota a 

bude to tak pokra ovat a do roku 2050. 
Jsou zde také rozdíly mezi pr m rnou 
délkou ivota v jednotlivých zemích mezi 
skupinami s vysokými a nízkými p íjmy, 
kdy skupiny s nízkými p íjmy mají krat í 
pr m rnou délku ivota, ne skupiny s 
vysokými p íjmy. Tyto rozdíly v pr m rné 
délce ivota reflektují zdravotní nerovnosti, 
které je nutné brát v potaz p i plánování 
pe ovatelských slu eb pé e o star í 
osoby.  

Náklady 
védsko (3,4 %) a Nizozemsko (3,5 %) 

utrácejí za dlouhodobou pé i nejvy í % 
HDP. Mnoho zemí st ední a východní 
Evropy vydávají za dlouhodobou pé i 
mén ne 1,0 % HDP. Procento populace 
star í 65 let ve v ech evropských zemích 
p esahuje 10 %, kdy v N mecku a Itálii je 
20 % obyvatel star ích 65 let. V roce 2050 
bude alespo 25 % populace star í 65 let. 
V zemích st ední a východní Evropy se 
o ekává navý ení a na 30 %. Procento 
populace star í 80 let s vysokým podílem 
trvalé závislosti se dle o ekávání také 
zvý í minimáln na 10 %. Procento HDP 
na výdaje za pé i se dle o ekávání v do 
roku 2060 ve v ech zemích minimáln 
zdvojnásobí.  

Typy pé e 
Obecn existují t i typy dlouhodobé pé e. 
Do institucionální pé e spadají 
pe ovatelské domy a domovy pro seniory 
provozované ve ejnými, soukromými nebo 
neziskovými poskytovateli. Domácí pé e, 
roz i ující se typ dlouhodobé pé e, 
zahrnuje zdravotní pé i a základní ivotní 
slu by poskytované doma. Neformální i 
nespecifická formální pé e je pé e 

poskytovaná rodinou nebo p áteli i 
situace, kdy se star í osob nedostává 
ádná pé e ze strany formálních 

poskytovatel pé e.   

Dánsko uvedlo 56 % celkových p íjemc 
institucionální pé e, co je nejvy í 
národní míra, ale Rakousko, Estonsko, 
Loty sko, Polsko a Slovensko uvedlo 5 % 
nebo mén . Zem st ední a východní 
Evropy mají nízkou míru institucionální 
pé e, proto e je zde mén domov pro 
seniory a pe ovatelských dom . 
Nizozemsko (80 %) a védsko (79 %) 
mají vysokou míru domácí pé e, do které 
spadá pe ovatelská a sociální pé e 
poskytovaná do domova. Estonsko (8 %), 
Loty sko (6 %), Polsko (0 %) a Ma arsko 
(7 %) mají nízké procento domácí pé e, 
co také reflektuje nedostatek dlouhodobé 
pé e, a u poskytované institucionáln i 
doma.  

Zem ji ní Evropy a st ední a východní 
Evropy vykazují, e více ne 50 % se 
dostává neformální pé e nebo se jim 
nedostává ádná formální pé e. Estonsko, 
Loty sko, Ma arsko a Polsko uvádí více 
ne 80 % dlouhodobé pé e poskytované 
jako neformální pé e. To reflektuje nízkou 
míru formální pé e poskytované 
institucionálními slu bami i slu bami 
domácí pé e. Tyto vzory poskytování pé e 
je nutné zvá it v kontextu procentuálního 
r stu populace star í 65 let. Zem st ední 
a východní Evropy mohou o ekávat nár st 
populace star í 65 let do roku 2060 na 
více ne 30 %, nejvíce se po adavky na 
pé i zvý í v zemích, kde je aktuáln 
nejni í formální poskytování pé e.  

Do lo k expanzi slu eb dlouhodobé pé e 
poskytovaných do domov a ke sní ení 
vyu ití pe ovatelských dom a domov 
pro seniory, zejména co se tý e v t ích 
institucí. V rámci p echodu na pé i 
poskytovanou doma p ijalo n kolik zemí 
zákony o personalizaci pé e , které 
umo ují jedinc m rozhodnout o délce 
poskytování dlouhodobé pé e. 
Financování dlouhodobé pé e je v mnoha 
zemích zásadním politickým problémem. 
U zemí, které zavedly nové zp soby 
financování, existuje obava ohledn 
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dlouhodobé udr itelnosti financování 
slu eb  

Financování pe ovatelských slu eb 
Zem kontinentální Evropy pou ívají k 
platb za sociální pé i p edev ím sociální 
poji t ní a ur itý druh zdan ní. Systémy 
dlouhodobé pé e v nordických oblastech 
jsou v echny zalo eny na daních, ale 
jednotlivé zem se mírn li í. V echny 
v ak sdílejí p edpoklad, e stát je 
zodpov dný za pé i o d ti, posti ené 
osoby a star í osoby.  

Ve Velké Británii a Irsku pou ívají systém 
zalo ený na daních s rozsáhlým 
soukromým podílem. Na rozdíl od 
nordického regionu, kde je stále velmi 
silný podíl ve ejného sektoru. V ji ní 
Evrop v nedávné dob zaznamenali 
p echod od modelu dlouhodobé pé e 
(LTC) zalo eného na rodin na systém 
zalo ený na daních. V Itálii, pan lsku a 
Portugalsku hrála úst ední vláda roli p i 
zm n p edpis o dlouhodobé pé i, 
dokonce i poskytování pé e je 
odpov dností regionálních orgán .  

P esto e lze model dlouhodobé pé e ve 
st ední/východní Evrop stále popsat jako 
"model zalo ený na rodinné pé i", kdy je 
do dlouhodobé pé e investováno mén 
ne 1 % HDP, tento model je ohro en 
vzhledem k m nícím se vzor m 
zam stnanosti. Jsou zde vy í míry 
neformální pé e, ale zvy ující se tlak na 
rodiny vzhledem k migraci za prací, 
zvy ujícímu se v ku odchodu do d chodu 
a p ísn j ím vazbám mezi b ným 
zam stnáním a sociálním zabezpe ením 
(Österle, 2010). Zvý ená poptávka po 
dlouhodobé pé i spolu s m nícími se 
podmínkami zam stnanosti zt ují 
neformální pé i a tla í na vlády, aby 
poskytly financování a nové p edpisy 
týkající se dlouhodobé pé e. Je zde 
vnímán nedostatek p ístupu k reziden ní 
pé i (Österle, 2010).  

P esnost p edpovídané míry pé e má také 
d sledek pro e ení náklad na pé i V 
posledních p ti letech byly zaznamenány 
náznaky nár stu shody o tom, e vlády 
musí hrát klí ovou roli ve financování i 

zprost edkování financování dlouhodobé 
pé e.    

Poskytování pe ovatelských slu eb 
Mezinárodní spole nosti se mnoha 
zp soby podílí na pe ovatelských 
slu bách. Mnoho mezinárodních 
spole ností sociální pé e vlastní adu 
domov pro seniory a také n které klinické 
slu by, nej ast ji slu by v oblasti 
psychického zdraví. Mezinárodní 
spole nosti spravující za ízení se stále 
více podílejí na poskytování slu eb 
domácí pé e, nap . ISS, Sodexho. 
N které spole nosti, ne v dy se p ímo 
podílející na pé i, poskytují luxusní byty 
pro seniory s adou dostupných slu eb. K 
slu bám m e pat it pé e, ale také 
rekrea ní aktivity pro osoby s vy ími 
p íjmy.  

Neziskový sektor je také d le itým 
poskytovatelem pé e v reziden ním a 
domácím prost edí. Neziskové organizace, 
jako je ervený k í a Caritas, jsou 
zásadními poskytovateli pé e v mnoha 
evropských zemích a nemají nutn tradici 
zam stnanc p idru ených k odbor m.  

Pracovní síly 
Pracovní síly v oblasti zdravotní a sociální 
pé e zahrnující pracovníky v sektoru 
dlouhodobé pé e je jedním z nejrychleji 
rostoucích ekonomických sektor v 
Evrop , tvo ících p ibli n 5 % celkových 
výdaj Evropské unie. V letech 2000 a 
2009 do lo k istému navý ení o 4,2 
milion pracovních míst, ím se po et 
pracovních míst v tomto sektoru zvý il na 
21,4 milion pracovních míst (Evropská 
komise, 2010). Tato pracovní místa nejsou 
v Evropské unii rovnom rn rozlo ena, ale 
jsou p evá n v zemích západní a 
severní/ji ní Evropy. Zem východní a 
st ední Evropy nezaznamenaly podobnou 
míru nár stu.  

Pracovní síly v slu bách dlouhodobé pé e 
p edstavují ve v ech zemích p edev ím 
eny, které jsou p evá n málo placené. 

Pracovní síly také v mnoha zemích 
stárnou, proto e mladí lidé necht jí 
vstupovat do tohoto sektoru. V n kterých 
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zemích je alespo polovina pracovních sil 
star í 50 let. To zatí í poskytování 
pracovních sil pro slu by dlouhodobé 
pé e. Nábor a udr ení pracovník je ji 
dnes obtí né vzhledem k nízkým plat m, 
nízkému statutu pé e jako profese a 
patným pracovním podmínkám. V mnoha 

evropských zemích vedl nedostatek 
pracovních sil k vyu ívání migra ních 
pracovních sil v pe ovatelských slu bách.  

P esto e je míra migra ních pe ovatel 
relativn vysoká v Rakousku, Itálii a Velké 
Británii, není to stabilní situace. Zm ny v 
národních imigra ních zákonech mohou 
relativn rychle omezit po et migra ních 
pracovník . Zam stnanecká práva, která 
získali pracovníci východní a st ední 
Evropy p i vstupu do EU, vedla k p esunu 
do severn j ích evropských zemí, spí e 
ne do okolních zemí v Evrop . Pol tí 
pracovníci se ihned po vstupu do EU 
p esunuli do Velké Británie a dal ích 
severoevropských zemí. Kv li recesi se 
v ak mnoho z nich vrátilo do Polska. Noví 
migranti z Latinské Ameriky i Afriky 
za ínají nahrazovat ur ité skupiny 
evropských migra ních pracovník .   

Organizace odborových svaz

 

Pravd podobn nejzásadn j í vlastností 
pe ovatelské pé e je, e krom fyzicky 
náro ných úkol , jako je zvedání a 
otá ení, je zde d le itý emo ní prvek, 
který tuto profesi odli uje od mnoha jiných 
patn placených prací. Je t ké být 

pe ovatelem, ani byste m li s u ivateli 
slu eb ur itý druh citového vztahu. To 
znamená, e práce není vykonávána jen v 
rámci pracovní doby, ale m e být 
sou ástí pe ovatele i mimo pracovní dobu.   

V t ina pracovních smluv je na plný 
úvazek, av ak v n kterých zemích, jako je 
Norsko a védsko, mají mezi 40 % a 50 % 
smluv na polovi ní úvazek. Pe ovatelé o 
star í osoby ve ve ejném sektoru budou 
pravd podobn ji kryti kolektivní smlouvou, 
s výjimkou Irska, kde v em pracovník m 
byly sní eny mzdy o 15 %, a do lo k 
zru ení národních kolektivních smluv. 
Pracovníci v soukromém sektoru jsou kryti 
kolektivní smlouvou v Nizozemsku a 
nordických zemích. Pracovníky agentur, 
OSV a krátkodobé smlouvy najdeme 

nejpravd podobn ji v soukromých i 
neziskových sektorech. Vzhledem k 
p esunu od ve ejného k soukromému 
poskytování slu eb lze o ekávat, e tyto 
zhor ené podmínky smluv ovlivní velké 
mno ství pracovník v oblasti pé e.   

Míra zapojení do odborových svaz se v 
r zných zemích li í. Není zde jasná 
souvislost mezi pokrytím kolektivní 
smlouvou a mírou zapojení do odborových 
svaz , p esto e v nordických zemích mají 
vysoký stupe zapojení a asto 100% 
pokrytí kolektivní smlouvou ve ve ejném 
sektoru. Nizozemsko se 100% kolektivními 
smlouvami ve ve ejném i soukromém 
sektoru má mnohem ni í míru zapojení 
do odbor ve ve ejných, soukromých a 
neziskových sektorech. Zem st ední a 
východní Evropy mají mnohem ni í míru 
zapojení do odbor .   

Poskytování pe ovatelských slu eb pro 
star í osoby je aktivita náro ná na 
pracovní síly. Pe ovatelé jsou zam stnáni 
ve ejnými, soukromými a neziskovými 
zam stnavateli. Je zde rostoucí trend 
nár stu poskytování soukromými a 
neziskovými poskytovateli. Pr zkum o 
smlouvách kolektivního vyjednávání v 
Evrop ukázal, e a na výjimky n kterých 
zemí je pokrytí pracovník pe ovatelského 
sektoru nejslab í v soukromých a 
neziskových sektorech. To p edstavuje 
první problém pro odborové svazy.   

Druhým vznikajícím problémem, který 
ovlivní budoucí organizaci, je roz í ení 
domácích pe ovatel . Je zde zvy ující se 
poptávka po pé i poskytované doma. 
Financování pé e prost ednictvím 
p izp sobených rozpo t p ispívá k 
nár stu samostatných domácích 
pe ovatel , kte í jsou bu OSV nebo 
mají smlouvu p ímo se star ími osobami, 
které dostávají p ísp vky na pé i. 
Roz í ení pracovník , kte í nejsou 
zam stnáni p ímo u velkého 
zam stnavatele, zt uje odborovým 
svaz m vyjednávání kolektivních smluv.   

Odborové svazy musí najít jiné p ístupy k 
organizaci díl í pracovní síly na místní a 
národní úrovni, zejména co se tý e 
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organizace enských pracovnic na 
áste ný úvazek.   

kolení 
Do lo k výrazným zm nám v oblasti 
poskytování kolení pracovník 
dlouhodobé pé e, co bylo ovlivn no 
vývojem na úrovni Evropské unie a také 
uznáním, e lep í kolení zajistí vy í míru 
udr ení pracovník a náboru. Na úrovni 
EU m la legislativa a sm rnice podporující 
profesní kolení a volný pohyb pracovník 
vliv na poskytování kolení pro pracovníky 
dlouhodobé pé e. Sm rnice 2005/36 se 
týká vzájemného uznání kvalifikace. 
N kolik zemí zavedlo nové systémy 
kolení pe ovatel , které p ispívají k 

dlouhodobému nár st profesionalizace 
(Moss a kol., 2004). Odborové svazy 
tém ve v ech zemích jsou zahrnuty do 
proces konzultace o kolení a kvalifikaci. 
N kolik odborových svaz je leny 
dozor ích rad a jiné se aktivn podílejí na 
rozvoji nových forem kolení a profesního 
rozvoje. Roz í ení domácí pé e iní z 
nedostatku jasného vymezení kolení 
záva ný problém pro budoucí nábor a 
udr ení pracovník .   

Nové zp soby fungování a nové slu by 
Spole enský dialog, zlep ující se 
standardy kvality a kolení jsou t i hlavní 
oblasti, ve kterých odborové svazy aktivn 
rozvíjejí nové zp soby fungování. Nové 
slu by, které napl ují m nící se pot eby 
stárnoucí populace, je nutné navrhnout ve 
spolupráci se star ími lidmi. Slu by se 
musí p esunout ze zam ení pouze na 
pé i na pokrytí ir ího rozsahu aktivit, jako 
je poskytování informací, vzd lání, kolení 
a fyzická aktivita. Je nutné klást d raz na 
spolupráci se star ími lidmi. To se týká 

také iroké ady p ístup , které informují 
návrh pe ovatelských slu eb, v etn 
sociální pedagogiky. Nedílnou sou ást, 
kterou je vzd lání v pé i o d ti, je nutné 
zavést v pe ovatelských slu bách pro 
star í osoby. To ovlivní typ kolení 
pot ebný pro pe ovatele.   

Záv r 
Pe ovatelské slu by o star í lidi se v 
mnoha zemích rozvíjejí, ale pe ovatelství 
je stále profese zalo ená p edev ím na 
patn placených enských pracovnicích. 

N kolik zemí p ijalo reformy systému 
placení za pé i o staré osoby. V jiných 
zemích probíhají diskuze se souhlasem, 
e prioritou je adekvátní systém 

poskytování pé e o star í osoby. N které 
zem p echázejí z rodinného modelu pé e 
na r znorod j í formu formální a 
neformální pé e.   

Nár st domácí pé e, kdy je pé e 
poskytována doma u jedince, a u ze 
strany ve ejných, soukromých i 
neziskových poskytovatel i OSV , 
m eme pozorovat ve v t in zemí. 
Zm ny ve spole nosti podporují nároky na 
individuáln j í personalizovanou pé i 
poskytovanou doma a ohro ují konven ní 
model institucionálních pe ovatelských 
dom , p esto e tyto poskytují výraznou 
míru pé e. Personalizace také vede k 
vzniku nových typ pracovních míst, která 
jsou asto neregulovaná a nechrán ná. 
Jednou z hlavních výzev pro odborové 
svazy bude organizace a vyjednávání 
p edpis a podmínek pro tyto nové 
skupiny pracovník domácí pé e i 
osobních asistent .       
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Doporu ení 
stálým komisím EPSU pro zdravotní a sociální slu by a místní a 

regionální vlád

  
1. P edpisy o personalizaci / domácí pé i 

 
Monitorování implementace p edpis o personalizaci a domácí pé i u 
pe ovatelských pracovních sil, podle zemí 

 

Vyhodnocení zku eností odborových svaz s organizací rozt í t ných pracovních sil 

 

Prioritizace zp sob sdílení u ení k organizaci pracovník domácí pé e na místní, 
národní a evropské úrovni 

 

e ení problém týkajících se migra ních pracovník zdravotní pé e a rodinných 
asistent , v etn nezdokumentovaných pe ovatel   

2. Mzdy 

 

Pokra ování ve snaze o e ení genderového rozdílu v odm ování 

 

e ení nízkých mezd, stanovení nejni ího dna renumerace, zvý ení minimálních 
mezd, které jsou evidentn pod ivotním minimem 

 

Zlep ení kvality pracovních míst, sní ení prekérního zam stnávání a sdílení 
atypických smluv  

3. Kvalifikace a kolení 

 

Ur ení rozsahu neuznávání kvalifikací a souvislost se skrytým rasismem na 
pracovi ti pe ovatelských slu eb  

 

Aktivita na evropské úrovni v oblasti kolení a uznání profesní kvalifikace se 
zam ením na zavád ní sm rnice 2005/36/ES 

 

Rozvíjení aliancí s dal ími profesionály v oboru zdravotnictví a sociálních slu eb k 
posílení pozice ke kampani  

4. Rámec kvality 

 

Zapojení vlád, zam stnavatel a ob anské spole nosti do vytvá ení pozitivních 
prvk rámce European Voluntary Quality Framework (EVQF SSGI) vyvinutého a 
dodr ovaného komisí Social Protection Committee (SPC) a rámce Common Quality 
Framework (CQF SSGI) vypracovaného v rámci projektu Prometheus, zejména v 
rámci prvk týkajících se zam stnávání a pracovních podmínek, kvality slu eb a 
jejich regulace a financování  

5. Propagace pe ovatelské práce 

 

Propagovat hodnotu, image a uznání pe ovatelské práce pomocí kampaní a 
spole né iniciativy s neziskovými a dal ími institucemi 

 

Budování spolupráce mezi odborovými svazy k e ení problém vznikajících na 
pracovním trhu EU v sektoru pé e, pravd podobn na základ sm rnice o právech 
pacient na zdravotní pé i nap í zem mi (pravd podobn bude odsouhlasena v 
následujících m sících) a zru ení v ech omezení volného pohybu pracovník s 
výjimkou Rumunska a Bulharska v kv tnu 2011. 

 

Budování spolupráce mezi odborovými svazy k e ení problém vznikajících na 
základ zvy ujícího se významu (legálních a nedokumentovaných) zdravotních 
pracovník a rodinných asistent , nejen s ohledem na jejich nízkou míru ú asti v 
odborových svazech. 

 

Pr zkum rozvoje spole enského dialogu v pe ovatelském sektoru na evropské 
úrovni, vytvá ení národních a místních opat ení.  
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