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Formální a n ef o rm á ln í
pečovatelé v Evropě
Problematika dlou hodo bé péče je
v posledních letec h předmětem
zvýšeného zájm u Evro ps~é
komise a dalstch evro psky ch
orgánů. Tento rok bude vydá na
Strategie dlou hodo bé péče,
jejíž hlavním c11em je pom oci
národním vlád ám v refo rmá ch
dlouhodobé péče v daný ch
zemích.
■

Tert: Ing. Jiří Hore cký, Ph.D., MBA ,
prezident APSS ČR;

doc. Ing. Ladis lav Průša, CSc.,

pro vědu a tvůrčí činnost,
Fakulta veřejných politi k
Slezské unive rzity v Opavě

proděkan
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posle dních dvou
se objev ila celá řa d ;,_
ke stárn utí a dlouh oc.fr,. jak od Evrop ské komí ,
ropského parla ment u, EURO FQ rJ,j ·) , :.:
i OECD. Jeden z těchto doku ment u je: ; su.die Evrop ského parla ment u Policies for iong
term carers z roku 2021, která se za měřuje
na všech ny posky tovat ele, resp. fyzick é
osoby posky tující dlouh odob ou péči jak
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formálně,

tak neformálně.

V Evropě pracu je v sociá lním sekto ru

více než 5 % všech za městnanců,
% v oblas ti dlouh odob é péče.
3,2
z toho
Zajímavým fenom énem některých zemí
jsou zahraniční praco vníci pracu jící jak
u poskytovatelů sociá lních služe b (migr ant
workers), tak v jedno tlivýc h rodin ách/d omácn ostech (Jive- in carers ).
celkově

►) Live-in carers

Live-in carers, tj. nefor máln í pečovatelé
(pečující většinou nefor máln ím/ne legálním či polol egáln ím způsobem) se pohyb ují
miky
většinou v segm entu tzv. šedé ekono
kde
země,
Mezi
o).
kousk
Ra
tvoří
(výjimku
patt,
setka
me
může
ícími
pečuj
o
se s těmit
ří zejmé na Německo, Španělsko, Itálie , Rakousko, Kypr, Malta nebo Řecko . Velik ý podíl těchto pracovníků je z Polsk a (až 10 %).
V Rako usku tvoří systé m live-i n carer s
důležitý pilíř systé mu dlouh odob é péče.
Počet těchto nefor má lních pečujících činil
v roce 2019 skoro 62 000 (zatím co v roce
2010 to bylo pouze 25 000 osob). Většina
těchto pečujících pak přichází ze Slove nska
a Rumu nska. Na tento typ péče se v Rakousku spolé há a využí vá ji 33 000 domá cností, což je 7 % všech příjemců dlouh odob é

péče v zemi. Ve Španělsku je celko vý počet
těchto pečovatelů odhad ován na 133 000

osob, v Itálii pak 160 000 osob (a stejný počet je odhad ován u neleg álních pečujících).
Live-in carers jsou v Evropě zaměstnáni
na princ ipu různých praco vních modelů.
V některých zemíc h jsou place ni přímo rodinou pečované osoby. V některých zemíc h
posky tují tuto péči na bázi živno stens kého
zemíc h
oprávnění. A konečně v některých
spectvím
ředni
prost
ni
tnává
zaměs
jsou
ciální ch agent ur (24-h our-c are-ag ency) .

Hrozb ou tohot o subsystému dlouh odobé péče je růst platů a mezd , který je v posledn ích letech rychle jší v tzv. vysílajících
zemíc h . Pokud bude tento trend i nadál e
ace
i'úkra.čovat, bude se snižo vat motiv
, ·:cház et do jiných zemí, příp. může začít
,,~i'"ný trend , tj. návra t do svých zemí. To
. r:,-o přijímající země představovalo váž' / probl ém.

; ] Ned osta tek pracovníků
a pracovní migrace
Nedo statek pracovníků řeší řada zemí
n áboro vými progr amy mimo země EU. Ně 
meck o tak má progr amy např. v Tunis ku,
Vietn amu, Mexik u nebo Indon ésii. V Portugal sku je nejvíce praco vních migrantů
z Brazí lie, Francie připravuj e progr amy
z Maro ka apod.

Celko vý počet pracovníků z cizích zemí
% připa
činí v Evropě 8 %, z čehož 3,5
dá na vnitro evrop skou migra ci a 4,5 %
na zahraniční praco vníky ze zemí m imo
EU. Obecně je zemí, která je největším

, Ně
příjemcem zahraničních pracovníků

ze které naopa k nejvíc e zad,
městnanců odchá zí, je Polsk o. Pro příkla
cka
Něme
do
a
Polsk
z
o
odešl
v roce 2019
na 17 000 osob.
Mezi země, ze který ch odchá zí nejvíc e
y, pazaměstnanců zejmé na na západ Evrop
meck o.

tří

Země,

Polsko a Rumu nsko.

Celko vý počet nefor máln ích pecu) lcích v celé Evropě je pak odhad ován na
40-5 0 mil. osob.
Pokud se zaměříme na podíl zaměstnan 
se nám
ců v sekto ru dlouh odobé péče, pak
potvr zují závěry z jiných zpráv a studi í.
Nejvíce zaměstnanců je tradičně ve skand inávsk ých zemíc h, kde jsou i největší kapac ity pobyt ových a komu nitníc h služe b, a naopak nejme nší nefor máln ích pečovatelů .
Násle dují Německo, Belgie či Portu galsk o.
Česká repub lika se pohyb uje lehce pod
m zaprůměrem EU s podo bným počte
však
o
městnanců jako např. Franc ie. Nutn
došlo
EU
dodat , že zatím co ve většině zemí
v roce 2020 k úbytk u počtu pracovníků
v sociá lním sekto ru, v České repub lice byl
evido ván nárůst o 3,4% .

Podíl pečovatelů posk ytuj ících dlou hodo bou
z celk ovéh o počtu pracujících (202 0, %)

péči
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Zdroj: Vlastní výpočty založené na datech z EU Labou

