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Bc. Michal Zháněl

SROVNÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ V ČR A V RAKOUSKU

Dobrovolnictví v Evropě
Podíldobrovolníkův jednotlivýchzemíchsvěta liší.Tento fakt jevyjádřennásledujícím
grafem.

Obrázek: Dobrovolnictví v Evropě

zdroj: oecd.org

Pokud si naObrázku č. 1 vyhledáme Českou republiku a Rakousko, vidíme, že roz-
díl v zastoupení dobrovolníků v populaci je značný. Podle tohoto zdroje (oecd.org) je
v Rakousku zhruba 30 % formálních dobrovolníků, naproti tomu v České republice
pouze 18%.
Je tedy namístě se ptát, čím je tento rozdíl způsoben. Proto se budu v rámci tohoto

textu věnovat dobrovolnictví v kontextu ekonomických veličin a popíší historický
vývoj dobrovolnictví v ČR a také to, jak je dobrovolnictví v ČR vnímáno. Na konci
tohoto textu se pak zaměřím na specifika rakouského dobrovolnictví.
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Stručná historie dobrovolnictví v ČR

Neziskový sektor v České republice je ve velké míře ovlivněn střídáním absolutistic-
kých režimů, které občanské svobody potíraly. Neziskové organizace nebyly pouze
formou legislativy upravující jejich vznik a výší dotací, ale určením a kontrolou čin-
nosti.Myšlenka potřeby obecného prospěchupřichází v 18. století. V této době vzniká
prvnímecenášský spolek s názvemSpolečnost vlasteneckýchpřátel umění vČechách,
jež položil základ dnešní národní galerii. Za jeden z pilířů dobrovolnictví v ČR je pova-
žováno období urbanizace v 19. století. Mezi dobrovolné aktivity patřily např.: spole-
čenství pro opuštěné ženy, vzdělávací společenství či sirotčince.
Po roce 1918 se pozornost přenesla od boje proti monarchii k budování nového

státu.Podle údajů Československého statistického úřadu z roku 1930 byla infrastruk-
tura dobrovolnických organizací poměrně hustá, a to jak na státní i místní úrovni.
Vývoj neziskových organizací byl násilně přerušen německou okupací v roce 1939
a následným protektorátem a ani po konci války nebyla situace o mnoho lepší. Po
nástupu komunistického režimu v roce 1948 sice neziskové organizace existovaly,
ale jejich činnost naprosto podléhala ideologii stranického vedení. Dobrovolnictví se
v určitém smyslu stalo povinně-dobrovolným. I v této době vznikaly občanské inicia-
tivy zaměřené na ochranu lidských práv a svobod občanů, byly však pronásledovány
režimem.
K nové vlně v dobrovolnictví došlo po pádu komunistického režimu. V porevoluč-

ních letech dochází k dramatickému nárůstu počtu neziskových organizací. Po roce
1993 porevoluční optimismus opadá. Poslední etapa začíná v roce 2007, kdy dochází
k zintenzivnění vztahu státu a neziskových organizací.
Postoj obyvatelů ČR k dobrovolnictví je i v dnešní době ovlivněn tímto vývojem

a dobrovolnictví je do jisté míry stále spojováno s povinně-dobrovolnými akcemi
z období komunismu. Průzkum z roku 1999 také ukázal, že až 70 % občanů zastává
názor, že dobrovolnictví by nebylo potřeba, kdyby stát plnil své povinnosti v sociální
oblasti.

Podíl formálních dobrovolníků v kontextu nezaměstnanosti, HDP

Ekonomická a politická situace v České republice a Rakousku se značně liší. V této
kapitoleporovnámpodíl dobrovolníkůvkontextudvouekonomickýchukazatelů.Prv-
ním z nich je míra nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných
ke všem osobám schopným pracovat. Následující graf znázorňuje rozdíl mezi tímto
poměrem vRakousku a v České republice.
Druhou veličinou pomocí které budeme srovnávat podíl dobrovolníků je HDP.

HDP (Hrubý domácí produkt) je to celková peněžní hodnota statků a služeb vytvo-
řená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii
pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok.



Srovnání dobrovolnictví v ČR a v Rakousku 3

Graf 1: Podíl dobrovolníku v kontextu nezaměstnanosti

zdroj: data(oecd.org), grafika(autor)

Graf 2: Podíl dobrovolníku v kontextu HDP na obyvatele

zdroj: data(oecd.org), grafika (autor)
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Graf 3: Podíl dobrovolníku v kontextu HDP na obyvatele ve světě

zdroj: http://training.dw-world.de/ausbildung/blogs/ehrenamt/

Na tomto grafu je znázorněno, jak spolu souvisí nezaměstnanost a HDP na vzorku
států z celého světa.Modroubarvou jsou znázorněny státyEvropy, fialovouAsie, hně-
dou Severní Ameriky, oranžovou Jižní Ameriky, zelenou Austrálie a žlutou Afriky.
Z grafu je vidět, že tyto dvě veličiny spolu jednoznačně souvisí. Čím vyšší je HDP na
jednoho obyvatele, tím vyšší je také zapojení obyvatelstva v dobrovolnictví.
Z předchozích srovnání je tedy vidět, že pokud člověk přihlédne k ekonomické

a politické situaci v ČR a Rakousku, není rozdíl mezi těmito zeměmi tak velký, jak by
se na první pohled zdálo. Dále pak lze také předpokládat, že např. při růstu HDP na
obyvatele v ČR dojde k růstu podílu dobrovolníků.

Oblasti amotivace dobrovolníků
V Rakousku je dobrovolnictví rozšířeno do všech oblastí poměrně rovnoměrně. Nej-
více dobrovolnických organizací se angažuje v oblasti kultury a sportu. Naproti tomu
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v České republice převládají sportovní organizace a ostatní oblasti jsou zastoupeny
výrazněméně.

Obrázek 2: Oblasti dobrovolnictví

zdroj: data(Evropské dobrovolnické centrum,Národní zpráva Rakouska), grafika (autor)

Naproti tomumotivace dobrovolníků se příliš neliší. V ČR převládají důvody jako:
morální povinnost, radost z pomoci, touha pomoci druhým, stejně jako v Rakousku.

Specifika rakouského dobrovolnictví

Rakouské dobrovolnictví se od českého neliší jenom svým rozsahem a rovnoměrným
rozšířením ve všech oblastech, ale i dalšími aspekty. V rakouském dobrovolnickém
sektoru hraje církev velmi důležitou roli. Církev nabízí služby v oblasti sociální, zdra-
votní, pečovatelské a vzdělávací. Na venkově dobrovolnictví částečně zajišťuje služby,
které jsou ve městech provozovány placeným personálem (hasiči, knihovny, muzea).
Další podstatné rozdíly pak lze nalézt především v legislativním vymezení. Na tomto
místě bych rád zmínil tzv. Rakouský dobrovolnický pas a Rakouskou radu pro dobro-
volnictví.

Rakouský dobrovolnický pas
Při dobrovolnické činnosti si člověk zlepšuje své schopnosti a dovednosti, které jsou
v pracovním prostředí stále více žádány. Mimo odborných znalostí hledají zaměst-
navatelé nové zaměstnance s vlastnostmi jako např.: schopnost týmové práce, odol-
nost proti stresu a pracovní nasazení, schopnost motivovat druhé, přesvědčivé vystu-
pování, umění vyjednávaní, sebeorgnizace. Díky tomuto dobrovolnickému pasu lze
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Obrázek 3:Motivace dobrovolníků v ČR

zdroj: data (Evropské dobrovolnické centrum), grafika (autor)

tuto činnost dokumentovat. Dobrovolnický pas tedy přináší výhody při ucházení se
opráci apři snazeokariérnípostup.Rakouskáobchodníkomorapodporuje tentoprů-
kaz o dobrovolnické činnosti.Dobrovolnický pasmohou vydávat všechny organizace,
spolky, iniciativy a instituce s obecně prospěšnými účely, které provozují dobrovolnic-
kou činnost.

Rakouská rada pro dobrovolnictví
Rakouská rada pro dobrovolnictví jemístempro dialogmezi politickými vykonavateli
moci na jedné straně a zastupiteli dobrovolnických organizací ze všech společenských
oblastínastranědruhé.Mezi činnosti této radypatřínapř.: tvorbadoporučení voblasti
dobrovolnické práce, spoluúčast na koncepci rakouské zprávy odobrovolnictví, zaují-
mání postoje k návrhům zákona týkajících se dobrovolnické činnosti.
Dovolím si tvrdit, že by se situace v dobrovolnictví v ČR zavedením dobrovolnic-

kého pasu a rady pro dobrovolnictvímohla výrazně zlepšit. Oproti situaci vRakousku
nebo Německu mají čeští studenti problém shromažďovat praktické zkušenosti
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běhemstudia.Praktikantskámístaotvírá jenpárnejvětších (většinoumezinárodních)
firem. Dobrovolnický pas by takmohl nabídnout studentům způsob amotivaci sbírat
praktické zkušenosti, které jimpak pomohoupři hledání zaměstnání po skončení stu-
dia. Rada pro dobrovolnictví by zase mohla zlepšit komunikaci mezi státem a dobro-
volnickými organizacemi.

Zdroje
1. European Volunteer Centre. “Volunteerism in the Czech Republic: Facts and

Figures Report”, 2007. Evropské dobrovolnické centrum. „Dobrovolnictví
v České republice: Fakta a údaje“ z roku 2007

2. oecd.org
3. http://training.dw-world.de/ausbildung/blogs/ehrenamt
4. StudyonVolunteering in theEuropeanUnion–CountryReportAustria–2010.

Studie o dobrovolnictví v EvropskéUnii –Národní zpráva Rakouska.
Dostupná na:
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20AT.pdf

5. EuropeanVolunteerCentre. “Volunteerism inAustria: Facts andFigures”2006
Dostupná na: http://www.cev.be/data/File/FactsFiguresAustria.pdf

6. Michaela Niesnerová. Veřejná politika vůči organizacím soukromého nezisko-
vého sektoru v ČR a v zahraničí. Diplomová práce
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VERGLEICH DES EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS IN DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH
Ehrenamtliches Engagement in Europa
DerAnteil der ehrenamtlich Tätigen in den einzelnenLändern derWelt unterscheidet
sich. Diese Tatsache ist in der folgendenGrafik dargestellt. Europäische Staaten sind
in der Grafik blau gekennzeichnet.

Bild Nr. 1: Ehrenamtliches Engagement in Europa

Quelle: oecd.org

Suchenwir in demBildNr. 1 die TschechischeRepublik undÖsterreich aus, sehen
wir, dass es einen markanten Unterschied in dem Anteil der ehrenamtlich tätigen
Bevölkerung gibt. Nach dieser Quelle (oecd.org) gibt es in Österreich etwa 30%
formale ehrenamtlich tätige Personen, demgegenüber sind es in der Tschechischen
Republik nur 18%.
Es ergibt sich alsodieFrage,wodurchdieserUnterschied verursachtwird.Deshalb

werde ich mich im Rahmen dieses Textes mit dem Ehrenamt im Kontext der ökono-
mischenGrößen befassen und beschriebe die historische Entwicklung des Ehrenam-
tes in der Tschechischen Republik und auch die Tatsache, wie das Ehrenamt in der
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Tschechischen Republik wahrgenommen wird. Zum Schluss orientiere ich mich auf
die Besonderheiten des österreichischen Ehrenamtes.

Kurze Geschichte des Ehrenamtes in der Tschechischen Republik
Der gemeinnützige Sektor in der Tschechischen Republik ist im großen Ausmaß von
dem Wechsel der absolutistischen Regime geprägt, die Bürgerfreiheiten bekämpft
hatten. GemeinnützigeOrganisationenwaren von den politischenRegimes nicht nur
durch die Form der Legislative, die ihre Entstehung und Höhe der Unterstützung
geregelt hatten, sondern auch durch ihre Bestimmung und Kontrolle ihrer Tätigkeit
beeinflusst. Die Idee des Beitrags zum allgemeinenWohl kommt bereits im 18. Jahr-
hundert. In dieser Zeit entsteht der erste Mazänenverein mit dem Namen Gesell-
schaft der patriotischen Freunde der Kunst in Böhmen, der Vorgänger der heutigen
Nationalgalerie. Für einewichtigeZeit desEhrenamts in der TschechischenRepublik
wird die Zeit der Verstädterung im 19. Jahrhundert gehalten. Zu den ehrenamtlichen
Aktivitäten gehörten z. B.: Gesellschaft für verlassene Frauen, Bildungsgesellschaf-
ten oderWaisenhäuser.
Nach 1918 wurde die Aufmerksamkeit von dem Kampf gegen die Monarchie zum

Aufbau des neuen Staats verlagert.Nach den Angaben des Tschechoslowakischen
statistischen Amtes von 1930 war die Infrastruktur der auf ehrenamtlichem Prinzip
basiertenOrganisationen verhältnismäßig dicht, und dies sowohl auf staatlichem als
auch auf regionalem Niveau. Die Entwicklung der gemeinnützigen Organisationen
wurde gewalttätig durch die deutsche Besetzung im Jahr 1939 und das folgende Pro-
tektorat unterbrochen und auch nach Kriegsende war die Situation nicht viel besser.
Nach der kommunistischenMachtübernahme im Jahr 1948 gab es zwar gemeinnüt-
zigeOrganisationen, ihre Tätigkeit unterlag jedoch völlig der Ideologie der Parteifüh-
rung. Das Ehrenamt wurde in einer bestimmten Hinsicht pflicht-freiwillig. In die-
ser Zeit entstanden Bürgerinitiativen, die auf den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten orientiert waren, jedoch von demRegime verfolgt wurden.
ZumWiederbeleben des Ehrenamts kam es nach dem Fall des kommunistischen

Regimes. In den Jahren nach dem Mauerfall kommt es zu einem dramatischen
Anstieg der Anzahl der gemeinnützigen Organisationen. Nach 1993 kommt es zum
Abflauen der Begeisterung. Die letzte Etappe beginnt im Jahr 2007, wo es zu einer
Intensivierung der Beziehung zwischen dem Staat und den gemeinnützigen Organi-
sationen kommt.
Die Einstellung der Bürger der Tschechischen Republik zumEhrenamt ist auch in

derheutigenZeitnochdurchdieseEntwicklungbeeinflusstunddasEhrenamtwird in
einembestimmtenMaß immer nochmit den pflicht-freiwilligenVeranstaltungen aus
der Zeit des Kommunismus in Verbindung gebracht. Eine Studie aus dem Jahr 1999
zeigte darüber hinaus, dass bis zu 70% der Bürger derMeinung sind, dass Ehrenamt
nicht nötig wäre, wenn der Staat seine Pflichten im Sozialbereich erfüllen würde.
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Anteil der formalen ehrenamtlich Engagierten im Kontext der Arbeitslosigkeit,
BIP
Die wirtschaftliche und politische Situation in der Tschechischen Republik und in
Österreichunterscheidensichbedeutend. IndiesemKapitelwirdderAnteil der ehren-
amtlich Engagierten im Kontext zweier Wirtschaftskennzahlen verglichen. Eine
davon ist die Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote stellt den Anteil der Arbeits-
losen zu den Erwerbsfähigen dar. Folgende Grafik zeigt den Unterschied zwischen
diesemVerhältnis in Österreich und in der Tschechischen Republik.
Die zweite Größe, mit deren Hilfe der Anteil der freiwillig Engagierten verglichen

wird, ist das BIP. Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) gibt den Gesamtwert aller Güter
WarenundDienstleistungen) an, die innerhalb einerbestimmtenZeit innerhalb eines
bestimmtenGebiets hergestellt wurden.DieseKennzahlwird in derMakroökonomie
zur Bestimmung der wirtschaftlichen Leistung von Staaten benutzt. Die Zeitperiode
beträgt in der Regel ein Jahr.

Grafik: Anteil der ehrenamtlich Engagierten imKontext der Arbeitslosigkeit

Quelle: Daten (oecd.org), Grafik (Autor)

Podíl dobrovolníků v 5%=Anteil der freiwillig Engagierten in%
Rakousko =Österreich
ČR = Tschechische Republik
Nezaměstnanost v % =Arbeitslosigkeit in %
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Grafik: Anteil der ehrenamtlich Engagierten imKontext des BIP pro Einwohner

Quelle: Daten (oecd.org), Grafik (Autor)

Podíl dobrovolníků v 5%=Anteil der freiwillig Engagierten in%
Rakousko =Österreich
ČR = Tschechische Republik
HDP / obyvatelstvo v $ = BIP / Bevölkerung in $
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Grafik: Anteil der ehrenamtlich Engagierten imKontext des BIP pro Einwohner
in derWelt

Quelle: http://training.dw-world.de/ausbildung/blogs/ehrenamt/

Diese Grafik zeigt, wie die Arbeitslosigkeit und das BIP einer Auswahl von Staaten
der ganzenWelt zusammenhängen. Blau sind Staaten in Europa, lila in Asien, braun
in Nordamerika, orange in Südamerika, grün in Australien und gelb in Afrika mar-
kiert. Aus derGrafik ergibt sich, dass diese zweiGrößen eindeutig zusammenhängen.
Je höher dasBIPproEinwohner, desto häufiger auchdas ehrenamtlicheEngagement
der Bevölkerung.
Aus den obigen Vergleichen ist also ersichtlich, dass wenn die wirtschaftliche und

politische Situation in der Tschechischen Republik und in Österreich berücksichtigt
wird, ist der Unterscheid zwischen diesen Ländern nicht so hoch, wie es auf den
ersten Blick scheinen mag. Ferner kann auch vorausgesetzt werden, dass es bspw.
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beimWachstumdesBIPproEinwohnerderTschechischenRepublik zumAnstiegder
Anzahl der ehrenamtlich Engagierten kommenwird.

Tätigkeitsbereiche undMotivation der ehrenamtlich Engagierten
In Österreich ist das Ehrenamt in allen Tätigkeitsbereichen verhältnismäßig gleich-
mäßig verbreitet. Die meisten Organisationen auf ehrenamtlicher Basis sind im
Bereich der Kultur und des Sports tätig. Demgegenüber überwiegen in der Tschechi-
schenRepublik Sportvereine und andereBereiche sindwesentlichweniger vertreten.

Bild Nr. 2: Tätigkeitsbereiche des Ehrenamtes

Quelle:Daten(EuropäischesZentrumfürehrenamtlicheArbeit,ÖsterreichischerFreiwilligen-
bericht), Grafik (Autor)

ČR= Tschechische Republik
Sportovní organizace = Sportvereine
Hasiči = Feuerwehr
Církev = Kirche
Zahradnictví = Gartenarbeiten

Rakousko =Österreich
Kultura = Kultur
Sport = Sport
Církev = Kirche
Katastrofy = Katastrophen
Politika = Politik
Soc. org. = Soziales
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Die Motivation der ehrenamtlich Engagierten unterscheidet sich demgegenüber
nicht bedeutend. In der Tschechischen Republik wie in Österreich überwiegen die
Gründe wiemoralische Pflicht, Freude über die geleistete Hilfe, derWille anderen zu
helfen.

Bild Nr. 3: Motivation der ehrenamtlich Engagierten in der Tschechischen
Republik

Quelle: Daten (Europäisches Zentrum für ehrenamtliche Arbeit), Grafik (Autor)

Motivace dobrovolníka = Motivation des ehrenamtlich
Engagierten

Radost z pomoci = Freude über die geleistete Hilfe
Morální povinnost = Moralische Pflicht
Přátelé a rodina také pomáhají = Freunde und Familie helfen auch
Někdo jinými pomůže později = Andere könnenmir später helfen
Pomáhám na oplátku za dřívější pomoc = Ich helfe als Dank für einemir geleistete

Hilfe



Vergleich des ehrenamtlichen Engagements 15

Chci obohatit své schopnosti = Ichmöchtemeine Fertigkeiten
bereichern

Pomáhám kvůli svému náboženskému postoji = Ich helfe wegenmeiner religiösen
Überzeugung

Pomáhám kvůli svému politickému postoji = Ich helfe wegenmeiner politischen
Überzeugung

Besonderheiten des österreichischen Ehrenamts
Das österreichische Ehrenamt unterscheidet sich von dem tschechischen nicht nur
in seinem Umfang und in der gleichmäßigen Verbreitung in alle Tätigkeitsbereiche,
aber auch inweiterenAspekten. Imösterreichischen ehrenamtlichenSektor spielt die
Kirche eine sehr wichtige Rolle. Die Kirche bietet Dienstleistungen in den Bereichen
Sozialpflege, Krankenpflege und Bildung. Auf dem Land leistet das Ehrenamt zum
Teil Dienste, die in Städten vom bezahlten Personal betrieben werden (Feuerwehr,
Bibliotheken,Museen).WeiterebedeutendeUnterschiede lassensichdannweiter vor
allem in der Legislative finden. An dieser Stellemöchte ich gern den sog. Österreichi-
schenEhrenamtspassunddenÖsterreichischenRat fürFreiwilligenarbeit erwähnen.

Österreichischer Ehrenamtspass
Bei der Freiwilligenarbeit verbessert man seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
in der Arbeitswelt immer häufiger gefragt werden. Neben Fachkenntnissen suchen
die Arbeitgeber neue Angestellte mit Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Stressbe-
ständigkeit und Arbeitseinsatz, Motivationsfähigkeit, überzeugendes Auftreten, Ver-
handlungsfähigkeit, Selbstorganisation. Dank diesem Ehrenamtspass kann diese
Tätigkeit dokumentiert werden. Ein Ehrenamtspass bringt also Vorteile bei den
Bewerbungen und beim Karriere machen. Die Österreichische Handelskammer
unterstützt diesenEhrenamtspass.DerEhrenamtspass kann von jederOrganisation,
jedem Verein, jeder Initiative und Institution mit gemeinnützigem Zweck, die eine
ehrenamtliche Tätigkeit betreiben, ausgestellt werden.

Österreichischer Rat für Freiwilligenarbeit
DerÖsterreichischeRat fürFreiwilligenarbeit ist einePlattformzumDialogzwischen
denMachtvollziehern auf einer und den Vertretern der gemeinnützigen Organisatio-
nen aller gesellschaftlichen Bereiche auf der anderen Seite. Zu den Tätigkeiten dieses
Rats gehören u. a. Erteilung von Empfehlungen auf dem Gebiet der Freiwilligenar-
beit, Teilnahme an demKonzept des österreichischen Freiwilligenberichts, Stellung-
nahme zu den Gesetzentwürfen, die Freiwilligenarbeit betreffen.
Ich erlaube es mir zu behaupten, dass sich die Situation der Freiwilligenarbeit in

der Tschechischen Republik mit der Einführung des Ehrenamtspasses und des Rats
für Freiwilligenarbeit bedeutend verbessern könnte. Im Vergleich zu der Situation
in Österreich oder Deutschland haben tschechische Studenten Probleme, praktische
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Erfahrungenwährend des Studiums zu sammeln. Praktikumsplätze gibt es nur in ein
paar großen (meist internationalen) Firmen.DerEhrenamtspass könnte denStuden-
ten eine Form und Motivation bieten, wie sie praktische Erfahrungen sammeln kön-
nen, die ihnen dannbei der Jobsuche nach demAbschluss ihres Studiumshelfenwür-
den. Der Rat für Freiwilligenarbeit könnte wiederum die Kommunikation zwischen
demStaat und den gemeinnützigenOrganisationen verbessern.

Quellen
1. European Volunteer Centre. “Volunteerism in the Czech Republic: Facts and

Figures Report”, 2007. Evropské dobrovolnické centrum. „Dobrovolnictví
v České republice: Fakta a údaje“ z roku 2007

2. oecd.org
3. http://training.dw-world.de/ausbildung/blogs/ehrenamt
4. StudyonVolunteering in theEuropeanUnion–CountryReportAustria–2010.

Studie o dobrovolnictví v Evrospké Unii – Národní zpráva Rakouska. Zutritt:
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20AT.pdf

5. EuropeanVolunteerCentre. “Volunteerism inAustria: Facts andFigures”2006
Zutritt: http://www.cev.be/data/File/FactsFiguresAustria.pdf

6. Michaela Niesnerová. Veřejná politika vůči organizacím soukromého nezisko-
vého sektoru v ČR a v zahraničí. Diplomarbeit
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Úvod

Otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti je tradiční ekonomické téma, jehož se týká
nespočet ekonomických teorií. Problémnezaměstnanosti u skupin lidí, kteří jsou soci-
álně nebo zdravotně znevýhodněni, je velmi specifický. Uplatnění těchto skupin na
otevřeném trhu práce je velmi komplikované a šance najít si stabilní zaměstnání není
příliš vysoká. Zaměstnavatelé tyto kandidáty přehlížejí, bojí se především složitého
začlenění do pracovního kolektivu, nespolehlivosti nebo zvýšených nákladů spoje-
ných s najímánímzdravotně znevýhodněných.Negativní zkušenosti při hledání práce
mohou vést ke snížené motivaci najít si stabilní zaměstnání. Chráněné dílny se jeví
jako vhodné řešení pro tuto situaci. Početmíst v těchtodílnách je ovšemnedostačující.
Ještě větším problémem je ovšem to, že se jen velmi zřídka podaří připravit zaměst-
nance chráněné dílny tak, aby se po odchodu z dílny dokázali dlouhodobě udržet na
otevřeném trhu práce.

Definice sociálního podnikání

Pojem sociální podnikání trpí poněkud nejednotným vymezením. Existují různé defi-
nice, které se v určitých detailech liší. V tomto příspěvku budeme chápat sociální pod-
nik tak, jak ho definuje Evropská výzkumná společnost EMES. Sociální podnik musí
odpovídat charakteristikám ekonomické a sociální povahy.Mezi charakteristiky eko-
nomické povahy patří především:
1. Trvaléaktivity vyrábějící zboží a/nebokprodeji služeb.Hlavnímcílemsociálních

podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových organizací, angažovanost v dob-
ročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních toků (jako u nadací). Vyrábějí
výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů
jejich existence.
2. Vysokýstupeňautonomie.Sociálnípodniky jsouzakládányskupinami lidí a jsou

jimi řízeny pomocí plánů, které sami vypracovávají. Mohou využívat i veřejné dotace,
ale nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými organizacemi
(svazy, soukromými firmami atd.). Mají právo „rozhodujícího hlasu“ právo aktivitu
rozšiřovat či ukončit.
3. Přijetí ekonomických rizik. Ti, kdo zakládají sociální podniky, jsou si vědomi

rizik spojených s ekonomickou činností.Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí
udržitelnost a finanční životaschopnost na úsilí zaměstnanců i dobrovolných členů
podniku zajistit potřebné zdroje.
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4. Alespoň minimální podíl placené práce. Podobně jako tradiční neziskové orga-
nizace mohou sociální podniky kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, placenou
a dobrovolnou práci. Nicméně aktivity sociálních podniků vyžadují alespoň mini-
mální podíl placené práce.
5. Omezené přerozdělování zisku. Mezi sociální podniky patří také ty, které se

neřídí podmínkou absolutního zákazu přerozdělování zisku. Tedy organizace, které
jakonapříkladdružstva vněkterýchzemíchmohoupřerozdělovat vomezenémíře zisk
mezi své podílníky.
Mezi charakteristiky sociální povahy patří především:
1. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající spo-

lečnosti či specifické skupině lidí. Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou eko-
nomiky sociálního podnikání zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na
místní úrovni.
2. Sociální podniky vznikají z iniciativ skupin občanů, kteří sdílí jasně určenou

potřebu nebo záměr. Tento kolektivní rozměr musí být zachován, i když podnik řídí
volení jednotlivci nebo skupina vedoucích – to by nemělo být opominuto.
3. Rozhodování není založeno na vlastnictví kapitálu (spíše je demokratické).

V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden
hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva nemělo být závislá pouze na výši vlože-
ného kapitálu.
4. Princip vychází ze zapojení všech zúčastněných aktérů vykonávané aktivity.

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty či zákaz-
níky, zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a participativní
management. V celé řadě případů je jedním z cílů sociálních podniků rozšiřování
demokratických principů namístní úrovni prostřednictvím ekonomických aktivit.1

Mezi diskutabilní patří 3. bod charakteristik sociální povahy. Princip „jeden člen
jeden hlas“ se v klasickém podnikání vyskytuje jen velmi výjimečně. Z dlouhodobého
hlediska se ukázalo, že takové rozhodování je zdlouhavé, málo flexibilní a v důsledku
prosazování zájmů různých skupin často dochází ke ztrátě jednotné strategie. Toto
zaznamenali i začínající sociální podnikatelé a začali od tohoto principu pomalu
upouštět. Některé jiné definice sociálního podnikání proto tento bod nezmiňují.

Britské standardy

VelkáBritánie je častopovažovánazakolébkusociálníhopodnikání. Funguje zdepod-
půrná struktura pro tyto firmy, organizace Social FirmsUK. V roce 2002 byl vytvořen
tzv.Valuesbasedchecklist – seznamkritérií, kterýpopisuje sociálnífirmua ježbyměly
všechnysociálnípodniky splňovat.Těmitocharakteristikami tzv.Britskými standardy

1Sociální podniky podle EMES [online]. Sociální ekonomika, 2010 [citováno 25. listopadu 2011].
Dostupné z: http://www.socialni-ekonomika.cz/images/Pdf/SP_podle%20_EMES.pdf
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se řídily i první sociální podniky, které vznikly v České republice. Britské standardy
definici sociálních podniků dále rozvíjejí vymezením dvou důležitých charakteristik:
1. Alespoň 50 % obratu firmy by měly tvořit příjmy z prodeje vlastních výrobků

nebo služeb.
2. Sociální firma je firmou zaměstnávající minimálně 25% znevýhodněných (zne-

výhodněnými osobami máme na mysli jak zdravotně tak i sociálně znevýhodněné,
obecně osoby ohrožené sociální exkluzí).
Podle těchto standardů tedy sociální podniky sledují dva cíle: podnikat a zaměstná-

vat lidi znevýhodněné na běžném trhu práce.

Právní úprava v České republice

Podnikání jako takové je upraveno zákonemč. 513/1991Sb. v § 2. Sociální podnikání
jako takové není v českém právním systému nijak definováno. České sociální podniky
jsou zakládány na základě obchodního zákoníku anebo využívají jiné právní formy.
V následující kapitole zvážíme výhody a nevýhody právních forem, které jsou nejvyu-
žívanější v rámci sociálního podnikání.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručenímomezeným(dále s.r.o.) patřímezi obchodní společnosti a je tedy
ustanovena zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Společnost s ručením
omezeným může být dle tohoto zákonu zakládána i za jiným účelem než podnikání,
je tedy vhodná pro založení sociálního podniku. Jednou z výhod je, že s.r.o. může být
založena pouze jednou osobou. Dále mohou tyto společnosti snadněji dosáhnout na
úvěry od bank a mohou se ucházet o nejrůznější granty a dotace a to ať už v rámci
České republiky nebo Evropské unie. Dalším nezanedbatelným přínosem je celková
transparentnost pro externí stakeholdery. Důležitý je také fakt, že za závazky vzniklé
provozempodniku ručí sama společnost a to vlastnímmajetkem. Toto je velká výhoda
oproti některým ostatním právním formám podnikání. Mezi hlavní nevýhody patří
především vysoké náklady při založení. Zákon stanovuje minimální základní kapitál
společnosti ve výši 200 000 Kč vklad jednoho společníkamusí dosáhnoutminimálně
výše 20 000Kč. V současné praxi se často setkáváme se sociálními podniky které tuto
formu podnikání využívají. Tyto sociální podniky většinou vedou dominantní sociální
podnikatelé, kteří mají rozhodující vliv. Toto reflektuje se sporným bodem definice
sociálního podnikání (viz text výše).

Družstvo

Družstva vymezuje obchodní zákoník v § 221. Výhodou družstev v kontextu sociál-
ního podnikání je, že družstva hrála dlouhou dobu hlavní roli v zaměstnávání zne-
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výhodněných osob. Družstevnictví je v mnoha zemích vymezeno jako forma sociál-
ního podnikání. Z ustanovení zákona plyne, že družstvo může být založeno nejen za
účelem podnikání, ale také k zajištění hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb
svých členů. Je tedy zřejmé, že tato právní forma je vhodná pro sociální podnikání.
Toto ustanovení je ovšem zároveň do jisté míry problematické právě z toho důvodu,
že pomoc směřuje především k členům družstva. V důsledku jsou určité podnika-
telské aktivity vyloučeny. Ve prospěch družstva mluví především nižší finanční zatí-
žení při zakládání oproti s.r.o. Dále také fakt, že v družstvo je v podstatě podnikem
a spolkem zároveň. Nevýhodou této právní formy je, že družstvo musí být založeno
nejméněpěti členy (vpřípadě fyzickýchosob).Dále pakhorší přístupfinančních insti-
tucí oproti společnostem s ručením omezeným a relativně složitá organizační struk-
tura.

Osoba samostatně výdělečně činná

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech
o dani z příjmů o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou
osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Mezi
výhody tohoto podnikání patří především legislativní jednoduchost a možnost sledo-
vat jednoznačnou strategii a cíl. Velkou nevýhodou je ovšem to, že podnikatel odpo-
vídá za závazky vzniklé činností podniku v plné výši a neomezeně. Podnikatel zároveň
odpovídá za jednání zaměstnanců a za zaměstnanci vzniklou škodu.Mezi další nega-
tivaOSVČpatří omezenámožnost získávání grantů a stejně jako u družstva horší vní-
mání finančními institucemi. Tato forma je využívanápředevšímuzačínajících sociál-
ních podniků. Úspěšné podniky po určité době zpravidlamění svou právní formu a to
především z důvodů nutnosti ručit neomezeně (v případě OSVČ).

Obecně prospěšná společnost

Právní úprava obecně prospěšných společností (o.p.s.) je dána zákonem
č. 248/1995 Sb. a novelou č. 231/2010 Sb.
O.p.s. je zákonem definována jako společnost jež poskytuje veřejnosti obecně pro-

spěšné služby za předem stanovených podmínek, kdy tyto podmínky musí být pro
všechny uživatele stejné. O.p.s. je sice založena pro poskytování prospěšných služeb
a může i podnikat., ale podnikání nesmí být hlavní činností. O.p.s. tedy nevyhovuje
definici sociálního podniku. Logickým postupem je situace, že o.p.s. založí sociální
podnik jiné právní formy. Výhodou tohoto jednání je využití know-how konkrétní
o.p.s. v oblasti sociální ekonomiky. Tato zakladatelská o.p.s. tak může zajistit návaz-
nost svých služeb pomocí zřízeného sociálního podniku, popř. může využívat zisky
sociálního podniku na financování svého provozu a zajistit si tak menší závislost na
dotacích. Přes svou nevhodnost je tato formadoposud poměrně často využívána. Pro-
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vozování sociálního podniku jako o.p.s. s sebou ovšem nese komplikované problémy
při jednání s úřady a finančními institucemi.

Občanské sdružení

Jako poslední typ právní formy zmíníme občanské sdružení. Činnost občanských
sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Účelem sdru-
žení může být buď sdílení společných zájmů nebo nějaká obecně prospěšná činnost.
Občanské sdružení sice sleduje obdobné cíle jako sociální podniky, právní úprava
ovšem nepředpokládá dosažení těchto cílů podnikáním. Tato úprava je tedy pro
sociální podniky nevhodná, přesto stejně jako v případě o.p.s. existují v České repub-
lice podniky které se považují za sociální a využívají tuto formu. Většinou je ovšem
okolnosti (problémy se státními úřady, složité získávání grantů) nutí přejít na jinou
právní formu podnikání.

Četnost jednotlivých forem v ČR

Na základě analýzy 43 sociálních podniků (vzhledem k chybějící definici byly za
sociální podniky považovány podniky, které odpovídají výše uvedené a které samy na
sebenahlížejí jakonasociálnípodniky)vČeské republice seukázalo, žemezinejčastěji
využívanou formu patří s.r.o. Konkrétní procentuální zastoupení jednotlivých práv-
ních forem je znázorněno na grafu níže.

zdroj: autor
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Právní úprava na Slovensku

Slovensko se jako jedna z prvních tranzitivních ekonomik začala zabývat otázkou
legislativního vymezení sociálního podnikání. Sociální podnikání bylo na Sloven-
sku legislativně vymezeno v roce 2007. Nejedná se o vymezení podniku ve smyslu
obchodní společnosti, ale o úpravu v zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se zaměst-
návání znevýhodněných uchazečů o práci. Zákon č. 5/2004Z. z. o službách a zaměst-
nanosti v § 50b vymezuje sociální podnik, kterým může být právnická nebo fyzická
osoba, za předpokladu, že:
1. Zaměstnává zaměstnance, kteří předpřijetímdopracovníhopoměrubyli znevý-

hodněnýmiuchazeči o zaměstnání a tominimálně30z celkovéhopočtu zaměstnanců.
2. Poskytuje podporu a pomoc zaměstnancům, kteří před přijetím do pracovního

poměru byli znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání, najít zaměstnání na otevřeném
trhu práce.
3. Nejméně 30% z finančních prostředků získaných z příjmů z předmětu činnosti,

které zůstanou po úhradě všech výdajů na předmět činnosti za příslušné zdaňovací
období podle daňového přiznání, každoročně použije na vytvoření nových pracovních
míst, nebo na zlepšení pracovních podmínek.
4. Je zapsána v registru sociálních podniků.2

Na začátku roku 2010 bylo v registru sociálních podniků vedeno 68 subjektů. Při
důkladnějším studování tohoto zákona je jasné, že toto ustanovení řeší především
otázky podpory znevýhodněných osob na trhu práce.Do jistémíry tak dochází k ome-
zení konceptu sociálního podnikání na pouhou snahu o účinnější pracovní integraci
sociálně a zdravotně znevýhodněných.3 Sociální podniky ve smyslu tohoto zákona
nemusí nutně splňovat výše zmiňovanou definici.
Slovenská úprava je poměrně často kritizována na tomto místě zmíním kritiku

Prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD. z univerzity Mateja Bela. Profesorka Kori-
mová kritizuje především tyto skutečnosti:
1. Nedostatečnápodpora zhlediska časového afinančního. Podpora trvající pouze

jeden rok je nevyhovující a vede k upřednostňování uchazečů, kteřímají vyšší předpo-
klady na rychlé zaškolení. Důsledkem toho je určitá skupina uchazečů o místo vyřa-
zena.
2. Vysokémanažerské platby u sociálních podniků.
3. Odmítání těchtopodniků soukromýmsektoremzdůvodudiskriminace voblasti

konkurence.
4. Propojení s politickým lobingem a následná negativní medializace.4

2Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. §50b.
3ZAGYI,Gabriela. Sociální podnikání. Brno, 2011. 67 s. Bakalářská práce.Masarykova univerzita.
4HUNČOVÁ,Magdalena. Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty = :

FinancingSocialEnterprise andMeasuringSocial andPublicAddedValue : sborník příspěvků zmezinárodní
konference uspořádané ve dnech 14.–15. 10. 2010 v Ústí nad Labem. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2010. 40 s. ISBN 9788074143106.
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Charta sociálního podnikání

Zdůvodunevyhovující situace týkající se sociálníchpodnikůvČeské republice vznikla
tzv.Charta sociálníhopodnikání, která si vypracovalapoměrněmasivnípodporu.Tato
charta byla sepsána třemi níže uvedenými subjekty:
1. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky
2. Svaz český amoravských výrobních družstev
3. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Cíle této charty jsou následující :
1. Jednat vůči zákonodárné a výkonné moci státu, společně jako jeden kompaktní

a kompetentní pro řešení všech otázek sociálního podnikání ve prospěch zaměstná-
vání OZP.
2. Stát se nejen kompaktním, ale i kompetentním a oborným partnerem zákono-

dárné a výkonnémoci pro řešení otázek sociálního podnikání ve prospěch zaměstná-
vání OZP.
3. Poskytovatvýkonustátnímocidlouhodoběbudovanéapraxíověřenéknow-how

pro efektivní, ekonomické a společensky odpovědnénastavení podmínek aparametrů
legislativního a výkonného rámce pro tuto oblast.
4. Nepřipustit unáhlené a nepromyšlené legislativní, či výkonné zásahy do součas-

ných podmínek a parametrů sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP,
jejichž krátkodobý a leckdy i nereálný přínos by mohl přinést značné problémy, či
samotné zhroucení stávajících struktur a systémů sociálního podnikání ve prospěch
zaměstnávání OZP.5

Možnosti řešení situace v ČR

Pozice sociálníhopodnikání vČeské republicenení ideální a zcela jistě existujeprostor
pro zlepšení a podporu těchto podniků. Otázkou zůstává, jakým způsobem bymohla
Česká republika podporovat sociální podnikání.
Velkou výhodou je možnost poučit se ze zkušeností zemí které již sociální podni-

kání v rámci své legislativy definovaly a zvýhodnily. Nabízí se možnosti jako zvýšení
hranice pro odvodDPHpro sociální podniky neboposkytnutí určitých záruk ze strany
státu což bymělo za následek lepší nabízené podmínky ze strany finančních institutů.
Myslitelná by byla i určitá podpora při zakládání sociálních podniků formou bezúroč-
ných půjček. Podpora sociálních podniků ze strany státu by mohla přinést i ekono-
mické výhody. Nezaměstnané osoby jsou pro stát velmi nákladné. Náklady netvoří
pouze podpora v nezaměstnanosti, ale i ušlé přímé a nepřímé daně. Zde ovšem opět
narážíme na chybějící definici sociálního podniku v rámci naší legislativy. Při chybě-
jící definici by se proti jakémukoliv zvýhodnění určitých podniků mohl ohradit Úřad

5Charta sociálního podnikání [online]. 2011 [cit. 2011–11–18]. Úvod. Dostupné z WWW:
http://www.socialni-podnikani.cz/.
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pro ochranu hospodářské soutěže a zvýhodňování by mohl vidět jako diskriminační
vůči ostatním podnikům.
Jednou z možností by bylo zavedení samostatného právního předpisu, jež by defi-

noval sociální podnik jako formu společnosti. Je ovšem diskutabilní zda by byl takový
návrh politicky prosaditelný. Druhou možností je definovat sociálního podnikání
v rámci zákona o zaměstnanosti jako tomu je na Slovensku a vyvarovat se chyb a pro-
blémům, které na Slovensku vyvstaly.
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SOZIALES UNTERNEHMEN

Einleitung

Die Frage der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit ist ein traditionelles Wirt-
schaftsthema, mit dem sich unzählige Wirtschaftstheorien befassen. Sehr spezi-
fisch ist das Problem der Arbeitslosigkeit bei den Gruppen von Menschen, die sozial
oder gesundheitlich benachteiligt sind. Die Chance auf Durchsetzung dieser Grup-
pen auf dem offenen Arbeitsmarkt ist gering und genauso ist die Chance eine sta-
bile Arbeitsstelle zu finden nicht sehr hoch. Die Arbeitgeber ignorieren diese Bewer-
ber, sie fürchten sich vor allem vor der komplizierten Eingliederung ins Kollektiv,
Unzuverlässigkeit oder erhöhten Kosten, die mit der Einstellung von gesundheit-
lich benachteiligten verbunden sind.Negative Erfahrungenmit der Arbeitsuche kön-
nen zu einer verringerten Motivation führen, eine stabile Arbeitsstelle zu suchen.
Geschützte Werkstätten scheinen eine passende Lösung dieser Situation zu sein.
Die Anzahl der Stellen in diesen Werkstätten ist jedoch nicht ausreichend. Ein noch
größeres Problem stellt jedoch die Tatsache dar, dass es nur sehr selten gelingt, die
Arbeitnehmer der geschütztenWerkstatt so vorzubereiten, dass sie nach demVerlas-
sen derWerkstatt fähig sind, auf demoffenenArbeitsmarkt langfristig eine Stelle hal-
ten zu können.

Definition des Begriffes soziales Unternehmen

Der Begriff soziales Unternehmen ist nicht eindeutig zu bestimmen. Es gibt mehrere
Definitionen, die sich in bestimmten Details unterscheiden. In diesem Beitrag wird
ein soziales Unternehmen so verstanden, wie es von dem Europäischen Forschungs-
netzwerk EMES definiert wird. Ein soziales Unternehmenmuss den Charakteristika
derwirtschaftlichenundsozialenNaturentsprechen.ZudenCharakteristikaderwirt-
schaftlichenNatur gehören vor allem:
1. Daueraktivitäten, die zurWarenproduktion und/oder zumVerkauf vonDienst-

leistungen führen. Das Hauptziel der sozialen Unternehmen besteht im Unter-
schied zuden traditionellen gemeinnützigenOrganisationennicht imEngagement in
gemeinnützigen Aktivitäten oder in der Umverteilung von finanziellen Flüssen (wie
bei Stiftungen). Es werden Produkte erzeugt oder Dienstleistungen angeboten. Die
wirtschaftliche Tätigkeit ist einer der Hauptgründe ihres Bestehens.
2. Hoher Grad an Autonomie. Soziale Unternehmen werden von Gruppen von

Menschen gegründet undwerden von ihnen auch geleitet nach Plänen, die von ihnen
selbst ausgearbeitet werden. Es können auch öffentliche Unterstützungen genutzt
werden, die Unternehmen werden aber nicht direkt und auch nicht undirekt von
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öffentlichen Institutionen oder anderen Organisationen (Verbänden, Privatfirmen
usw.) geleitet. Es gibt dasRecht der „entscheidendenStimme“, dieAktivität zu erwei-
tern oder zu beenden.
3. Akzeptierung von ökonomischen Risiken. Diejenigen, die soziale Unterneh-

men gründen, akzeptieren diemit der ökonomischen Tätigkeit verbundenenRisiken.
Im Unterschied zu den meisten öffentlichen Institutionen hängt die Haltbarkeit und
finanzielle Lebensfähigkeit von den Bemühungen der Angestellten und der freiwilli-
genMitglieder des Unternehmens ab, notwendige Finanzmittel zu besorgen.
4. Wenigstens ein Minimum bezahlter Arbeit. Ähnlich wie die traditionellen

gemeinnützigen Organisationen können soziale Unternehmen Geld- und Sachquel-
len und bezahlte und freiwillige Arbeit kombinieren. Die Aktivitäten der sozialen
Unternehmen sollen jedoch wenigstens einMinimum bezahlter Arbeit einschließen.
5. Begrenzte Umverteilung des Gewinns. Zu den sozialen Unternehmen gehören

auch solche Unternehmen, die sich an die Bedingung des absoluten Verbots von der
Umverteilung desGewinns nicht halten. Also auchOrganisationen,wie zumBeispiel
Verbändeund ineinigenLändernkannderGewinn ineinembegrenztenAusmaßauch
unter die Teilhaber umverteilt werden.
Zu den Charakteristika der sozialenNatur gehören vor allem:
1. Der Hauptsinn eines sozialen Unternehmens ist Aktivitäten zu betreiben, die

der Gesellschaft oder einer spezifischen Gruppe von Menschen zugute kommen.
Auf dem gleichen Niveau ist die Hauptcharakteristik der Wirtschaft des sozialen
Unternehmens das Interesse, den Sinn für soziale Verantwortung auf dem regiona-
lenNiveau zu unterstützen.
2. Soziale Unternehmen entstehen aufgrund von Initiative einer Gruppe von Bür-

gern, die ein klar bestimmtes Bedürfnis oder Ziel teilen. Dieser kollektive Charakter
muss erhalten bleiben, auch wenn das Unternehmen von gewählten Personen und
einer Gruppe von Leitern geleitet wird – und das sollte nicht vergessen werden.
3. DieEntscheidungenberuhennicht auf demBesitz desKapitals (vielmehrbasie-

ren sie auf demokratischen Prinzipien). Im Rahmen des Entscheidungsprozesses
sollte das Prinzip „ein Mitglied, eine Stimme“ respektiert werden oder wenigstens
sollte das Gewicht des Stimmrechts nicht nur von der Höhe des angelegten Kapitals
abhängig sein.
4. DasPrinzipgeht vonderEinbeziehungallerAkteure aus.EinewichtigeCharak-

teristikder sozialenUnternehmen ist dieZusammenarbeitmitKlientenoderKunden,
Einbeziehung der interessierten Partner in den Entscheidungsprozess und partizipa-
tives Management. In vielen Fällen ist einer der Ziele der sozialen Unternehmen Ver-
breitung von demokratischen Prinzipien auf dem regionalenNiveau durch ökonomi-
sche Aktivitäten.1

1Sociální podniky podle EMES [online]. Sociální ekonomika, 2010 [Zugriff am 25. 11. 2011]. Zugriff:
http://www.socialni-ekonomika.cz/images/Pdf/SP_podle%20_EMES.pdf
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ZudiskutablenPunktengehörtPunkt3derCharakteristikader sozialenNatur.Das
Prinzip „ein Mitglied, eine Stimme“ kommt im klassischen Unternehmen nur sehr
selten vor. Aus der langfristigen Sicht zeigte sich, dass eine solche Art von Entschei-
dungen langwierig, wenig flexibel und imZuge der Durchsetzung der Interessen von
verschiedenenGruppenkommteshäufigzumVerlustder einheitlichenStrategie.Das
wissen auch anfangende soziale Unternehmer und nehmen von diesem Prinzip lang-
samAbstand.EinigeweitereDefinitionendes sozialenUnternehmens erwähnendes-
halb diesen Punkt nicht.

Britische Standards

Großbritannien wird häufig für die Wiege des sozialen Unternehmens gehalten.Es
gibthier eineunterstützendeStruktur fürdieseFirmen,dieOrganisationSocial Firms
UK. Im Jahr 2002 wurde sog. Values based checklist geschaffen – eine Liste mit
Kriterien, die eine soziale Firma beschreiben und die von allen sozialen Unterneh-
men erfüllt werden sollten. Nach diesen Kriterien, sog. Britischen Standards, rich-
teten sich auch die ersten sozialen Unternehmen, die in der Tschechischen Republik
gegründet wurden. Die Britischen Standards entwickeln die Definition der sozialen
Unternehmenweiter und definieren zwei wichtige Charakteristika:
1. Mindestens 50%des Firmenumsatzes sollten Einnahmen aus demVerkauf von

eigenen Produkten oder Dienstleistungen bilden.
2. Eine soziale Firma beschäftigt mindestens 25 % der Benachteiligten (unter

Benachteiligten verstehen wir sowohl gesundheitlich als auch sozial benachteiligte,
allgemein durch eine soziale Ausgrenzung bedrohte Personen).
Nach diesen Standards verfolgen also soziale Unternehmen zwei Ziele: unterneh-

men und auf dem normalen Arbeitsmarkt benachteiligte Personen beschäftigen.

Rechtliche Regelung in der Tschechischen Republik

Das Unternehmen als solches wird durch das Gesetz Nr. 513/1991 GBl. im § 2 gere-
gelt. Soziales Unternehmen als solches wird in dem tschechischen Rechtssystem
nicht definiert.Tschechische soziale Unternehmen werden anhand des Handelsge-
setzbuchs gegründet oder nutzen andere Rechtsformen. Im folgenden Kapitel wer-
den Vorteile und Nachteile der einzelnen Rechtsformen aufgezählt, die im Rahmen
des sozialenUnternehmens am häufigsten genutzt werden.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DieGesellschaftmit beschränkter Haftung (weiter nur GmbH) gehört zuHandelsge-
sellschaften und wird also durch das Gesetz Nr. 513/1991 GBl. des Handelsgesetz-
blatts geregelt.Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann nach diesem Gesetz
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auch zu einem anderen Zweck als zum Unternehmen gegründet werden, ist also
geeignet für die Gründung eines sozialen Unternehmens. Einer der Vorteile ist die
Tatsache, dass GmbH nur von einer Person gegründet werden kann. Ferner können
diese Gesellschaften einfacher Kredite von Banken bekommen und können verschie-
dene Förderungen und Unterstützungen anfordern, sei es im Rahmen der Tschechi-
schen Republik oder im Rahmen der EU. Ein weiterer nicht unwichtiger Beitrag
ist die Transparenz für externe Stakeholder. Wichtig ist auch die Tatsache, dass für
die durch den Betrieb des Unternehmens entstandenen Verbindlichkeiten die Gesell-
schaft selbst haftet und zwarmit eigenemVermögen.Das ist ein großerVorteil gegen-
über einigen anderen Rechtsformen des Unternehmens. Zu den wichtigsten Nach-
teilen gehören vor allem hohe Kosten bei der Gründung. Das Gesetz bestimmt ein
minimales Stammkapital der Gesellschaft in der Höhe von CZK 200.000 und die
Einlage eines Gesellschafters muss mindestens die Höhe von CZK 20.000 erreichen.
Heute gibt es viele soziale Unternehmen, die diese Form des Unternehmens nutzen.
Diese sozialen Unternehmen werden meistens von dominanten sozialen Unterneh-
mern geleitet, die einen entscheidenden Einfluss haben. Dies reflektiert der umstrit-
tene Punkt der Definition des sozialenUnternehmens (siehe oben).

Genossenschaft

DieGenossenschaftenwerden im§221desHandelsgesetzblatts definiert. EinVorteil
der Genossenschaften im Kontext des sozialen Unternehmens ist die Tatsache, dass
Genossenschaften eine lange Zeit die Hauptrolle in der Beschäftigung von benach-
teiligten Personen gespielt hatten.Die Genossenschaft ist in vielen Ländern als eine
Form des sozialen Unternehmens bestimmt. Aus den Bestimmungen des Gesetzes
ergibt sich, dass die Genossenschaft nicht nur zum Zweck des Unternehmens, son-
dern auch zur Zufriedenstellung von wirtschaftlichen, sozialen und anderen Bedürf-
nissen ihrer Mitglieder gegründet werden kann. Es ist also klar, dass diese Rechts-
form für das soziale Unternehmen geeignet ist. Diese Bestimmung ist jedoch gerade
deshalb gewissermaßen problematisch, dass die Hilfe vor allem die Mitglieder der
Genossenschaft betrifft. Dadurch sind bestimmte unternehmerische Aktivitäten aus-
geschlossen. Zugunsten der Genossenschaft spricht vor allem kleinere finanzielle
Belastung als bei der Gründung von GmbH. Ferner auch die Tatsache, dass eine
Genossenschaft gleichzeitig ein Unternehmen und Verein ist. Der Nachteil dieser
Rechtsform besteht darin, dass die Genossenschaft vonmindestens fünfMitgliedern
(imFallevonnatürlichenPersonen)gegründetwerdenmuss.Weiter ist eseinschlech-
terer Zugang von den finanziellen Institutionen z. B. imVergleich zu denGesellschaf-
tenmit beschränkter Haftung und eine verhältnismäßig komplizierte Organisations-
struktur.
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Freiberufler

Freiberufler ist im tschechischen Einkommenssteuergesetz, Sozialversicherungsge-
setzundGesetzüberdieKrankenversicherunggenutzterTermin für eine solchenatür-
liche Person, die ihre Einkünfte durch Unternehmen oder eine andere freiberufliche
Tätigkeit erzielt.Zu den Vorteilen dieser Form von Unternehmen gehören vor allem
legislativeEinfachheit unddieMöglichkeit, eineklareStrategieundklareZiele verfol-
gen zu können. Ein großer Nachteil besteht jedoch darin, dass der Unternehmer für
die durch die Tätigkeit des Unternehmens entstandenen Verbindlichkeiten in voller
Höhe und unbeschränkt haftet. Der Unternehmer ist gleichzeitig für seine Angestell-
ten und die von ihnen verursachten Schäden verantwortlich. Zu denweiterenNegati-
ven der Freiberufler gehört die beschränkteMöglichkeit, Förderungen zu bekommen
undwie bei denGenossenschaften auch ein schlechterer Zugang von denfinanziellen
Institutionen.Diese Form wird vor allem in den neu gegründeten sozialen Unterneh-
men benutzt. Erfolgreiche Unternehmen ändern in der Regel nach einer bestimmten
Zeit ihre Rechtsform und dies vor allem aufgrund der unbeschränkten Haftung (im
Falle der Freiberufler).

Gemeinnützige Gesellschaft

Die rechtliche Regelung der gemeinnützigen Gesellschaften (gGmbH) wird durch
das Gesetz Nr. 248/1995 GBl. und die NeufassungNr. 231/2010 GB. definiert.
GGmbHwirddurchdasGesetzals eineGesellschaft definiert, diederÖffentlichkeit

gemeinnützige Dienstleistungen für zuvor bestimmte Bedingungen anbietet, wobei
diese Bedingungen für alle Nutzer gleich sein müssen. GGmbH beruht zwar auf der
GewährungvongemeinnützigenDienstleistungenundkannauchunternehmen,aber
dasUnternehmendarf nicht ihreHaupttätigkeit bilden.GGmbHentspricht alsonicht
der Definition des sozialen Unternehmens. Der logische Weg besteht darin, dass
gGmbH ein soziales Unternehmen mit einer anderen Rechtsform gründet. Der Vor-
teil dieser Variante ist die Möglichkeit der Nutzung des Know-hows der konkreten
gGmbH auf dem Gebiet der sozialenWirtschaft. Die gründende gGmbH kann somit
die Anknüpfung ihrer Dienstleistungen mit Hilfe des geleiteten sozialen Unterneh-
mens sicherstellen, z. B. kann sie den Gewinn des sozialen Unternehmens für die
Finanzierung ihres Betriebs nutzen und sich somit weniger abhängig von denUnter-
stützungenmachen. Auch wenn diese Form ungeeignet ist, wird sie verhältnismäßig
häufig genutzt. Der Betrieb eines sozialen Unternehmens als gGmbH bringt jedoch
komplizierte Probleme bei der Verhandlung mit Ämtern und Finanzinstituten mit
sich.
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Bürgerverein

Als letzte Rechtsform wird der Bürgerverein erwähnt. Die Tätigkeit der Bürgerver-
eine wird im Vereinsgesetz Nr. 83/1990 GBl. bestimmt. Der Zweck des Vereins kann
entweder die Teilung der gemeinsamen Interessen oder eine gemeinnützige Tätigkeit
sein.DerBürgervereinverfolgt zwarähnlicheZielewiedie sozialenUnternehmen,die
rechtliche Regelung setzt jedoch nicht die Erreichung dieser Ziele durch das Unter-
nehmenvoraus.DieseRegelung ist also für die sozialenUnternehmennicht geeignet,
obwohl eswie imFalle der gGmbH inderTschechischenRepublikUnternehmengibt,
die sich für soziale Unternehmen halten und diese Form nutzen.Meistens werden sie
jedochdurchdieUmstände (Problememit staatlichenÄmtern, komplizierteAnforde-
rungvonFörderungen)dazugezwungen, zueiner anderenRechtsformzuübergehen.

Häufigkeit einzelner Formen in der Tschechischen Republik

Aufgrund der Analyse von 43 sozialenUnternehmen (aufgrund der fehlendenDefini-
tion wurden als soziale Unternehmen solche Unternehmen bezeichnet, die der oben
angeführtenDefinition entsprechenunddie sich selbst als sozialesUnternehmenver-
stehen) in der TschechischenRepublik zeigte sich, dass zu der amhäufigsten genutz-
ten FormGmbHgehört. Konkrete Vertretung der einzelnenRechtsformen in Prozent
ausgedrückt siehe Grafik unten.

Quelle: Autor

S.r.o. = GmbH
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O.s. = e. V.
O.p.s. = gGmbH
Družstvo = eG
OSVČ = Freiberufler

Rechtliche Regelung in der Slowakei

Die Slowakei fing als eine der ersten transitiven Wirtschaften damit an, sich mit
der Frage der legislativen Bestimmung des sozialen Unternehmens zu beschäftigen.
Das soziale Unternehmen wurde in der Slowakei im Jahr 2007 legislativ bestimmt.
Es handelt sich nicht um die Bestimmung des Unternehmens im Sinne einer Han-
delsgesellschaft, sondern um eine Regelung im Gesetz zur Sicherung von Beschäf-
tigung benachteiligter Bewerber. Gesetz Nr. 5/2004 GBl. über Dienstleistungen und
Beschäftigungbestimmt im§50bein sozialesUnternehmen,das eine juristischeoder
natürliche Person darstellen kann, mit der Voraussetzung, dass:
1. siePersonenbeschäftigt, die vor derEinstellungbenachteiligteBewerberwaren

und diesmindestens von 30% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer
2. sie Unterstützung und Hilfe den Arbeitnehmern bietet, die vor der Einstellung

benachteiligte Bewerber waren, auf dem offenen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden
3. mindestens 30% der aus dem Gegenstand des Unternehmens erreichten Ein-

nahmen, die nach demAbzug aller Ausgaben für denGegenstand desUnternehmens
für den entsprechenden Besteuerungszeitraum nach der Steuererklärung bleiben,
jährlich für die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ausgegebenwird
4. sie imRegister der sozialenUnternehmen eingetragen ist2

AmAnfangdes Jahres2010wurden imRegisterder sozialenUnternehmen68Sub-
jekte geführt. Bei einem detaillierten Studium dieses Gesetzes wird klar, dass diese
Bestimmung vor allem die Fragen der Unterstützung der auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligten Personen löst. Es kommt somit zu der Beschränkung des Konzepts
des sozialen Unternehmens nur auf die Bemühung hin, eine wirkungsvolle Arbeits-
integrierung von sozial und gesundheitlich Benachteiligten anzufordern.3Soziale
Unternehmenmüssen imSinne dieses Gesetzes nicht unbedingt die oben angeführte
Definition erfüllen.
Die slowakische Regelung wird verhältnismäßig oft kritisiert und an dieser Stelle

möchte ich auf die Kritik von Prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD. von der Matej
Bel-Universität hinweisen. Frau Prof. Korimová kritisiert vor allem folgende Tatsa-
chen:

2Gesetz Nr. 5/2004 GBl. über Dienstleistungen und Beschäftigung, in der späteren Fassung. §50b.
3ZAGYI, Gabriela. Sociální podnikání. Brno, 2011. 67 S. Bachelor-Arbeit. Masaryk-Universität.
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1. UnzureichendeUnterstützung aus zeitlicher und finanzieller Sicht. Die nur ein
Jahr dauerndeUnterstützung ist unzureichend und führt dazu, dass Bewerber bevor-
zugt werden, die höhere Voraussetzungen auf eine schnelle Einschulung haben. Auf-
grund dessen ist eine bestimmte Gruppe von Bewerbern ausgeschlossen.
2. HoheManagergehalte bei sozialenUnternehmen.
3. KeineAkzeptierungdieserUnternehmenvomPrivatsektoraufgrundderDiskri-

minierung auf demGebiet desWettbewerbs.
4. Verbindung mit dem politischen Lobbying und folgende negative Medialisie-

rung.4

5. Ausgabe. InÚstí nadLabem : JanEvangelista PurkyněUniversität, Fakultät für
Sozialwirtschaft, 2010. 40 S. ISBN 9788074143106.

Charta des sozialen Unternehmens

Aufgrund der schlechten Situation auf dem Gebiet der sozialen Unternehmen in der
Tschechischen Republik entstand sog. Charta des sozialen Unternehmens, die eine
verhältnismäßigmassive Unterstützung genießt. Diese Charta wurde von drei unten
angegebenen Subjekten verfasst:
1. Assoziation der Arbeitgeber der Tschechischen Republik, die Menschen mit

Behinderung einstellen
2. Union der böhmischen undmährischen Produktionsgenossenschaften
3. Stiftungsfonds für Unterstützung der Beschäftigung von Behinderten
Die Ziele der Charta:
1. Nicht nur ein kompakter, sondern auch kompetenter Fachpartner der gesetzge-

benden und Exekutivgewalt für die Lösung der Fragen des sozialen Unternehmens
zugunsten der Beschäftigung von Behinderten werden.
2. Der exekutiven Staatsgewalt ein langfristig aufgebautes und in der Praxis

bewährtes Know-how für effiziente, wirtschaftliche und gesellschaftlich verantwort-
liche Einstellung von Bedingungen und Parametern des legislativen und exekutiven
Rahmens für diesen Bereich bieten.
3. Keine überstürzte und planlose legislative oder exekutive Eingriffe in die heuti-

genBedingungenundParameterdes sozialenUnternehmens zugunstenderBeschäf-
tigung von Behinderten, deren kurzzeitiger und oft unrealer Beitrag große Pro-
bleme bringen könnte oder einen Zusammenbruch der bestehenden Strukturen und
Systeme des sozialen Unternehmens zugunsten der Beschäftigung der Behinderten
akzeptieren.5

4HUNČOVÁ,Magdalena. Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty = :
FinancingSocial Enterprise andMeasuringSocial andPublic AddedValue: sborník příspěvků zmezinárodní
konference uspořádané ve dnech 14.–15. 10. 2010 v Ústí nad Labem.

5Charta sociálního podnikání [online]. 2011 [Zugriff am 2011–11–18]. Einleitung. Zugriff:
http://www.socialni-podnikani.cz/
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Möglichkeiten der Lösung der Situation in der Tschechischen Republik

DieStellungdes sozialenUnternehmens inderTschechischenRepublik ist nicht ideal
und es gibt sicher Möglichkeiten zur Verbesserung und Unterstützung dieser Unter-
nehmen. Die Frage ist jedoch, wie die Tschechische Republik das soziale Unterneh-
men unterstützen sollte.
Einen großen Vorteil stellt die Möglichkeit dar, die Erfahrungen von Ländern zu

nutzen, die soziales Unternehmen im Rahmen ihrer Legislative bereits definiert und
begünstigt hatten.Es bieten sich Möglichkeiten wie die Erhöhung der Grenze für
Mehrwertsteuerabfuhr für soziale Unternehmen oder Bereitstellung von bestimm-
ten Garantien vom Staat, was die Verbesserung der Bedingungen von den Finanzin-
stituten erzielen könnte. Denkbar wäre auch eine bestimmte Unterstützung bei der
Gründung der sozialen Unternehmen in Form von zinsfreien Darlehen. Die Unter-
stützungder sozialenUnternehmenvomStaat könnte auchökonomischeVorteilemit
sich bringen. Arbeitslose Personen kosten den Staat viel Geld. Die Kosten bestehen
nicht nur aus demArbeitslosengeld, sondern auch aus den entgangenen direkten und
indirektenSteuereinnahmen.Hier sindwir jedochwiederbeider fehlendenDefinition
des sozialen Unternehmens im Rahmen unserer Legislative. Bei der fehlenden Defi-
nition könnte gegen jede Begünstigung eines bestimmten Unternehmens das Kar-
tellamt Prostest einlegen und könnte die Begünstigung als eine Diskriminierung von
anderenUnternehmen sehen.
Eine der Möglichkeiten wäre die Einführung einer eigenständigen Rechtsvor-

schrift, die das soziale Unternehmen als eine Gesellschaftsform definieren würde.
Es ist jedoch diskutabel, ob sich ein solcher Vorschlag politisch durchsetzen ließe.
Die zweiteMöglichkeit besteht in derDefinition des sozialenUnternehmens imRah-
men des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung, wie es in der Slowakei der
Fall ist und in der Vorbeugung der Fehler und Probleme, die es in der Slowakei
gibt.

Quellen
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NEZAMĚSTNANOST A PROPOJENÍ NA TŘETÍ SEKTOR

Úvod

Nezaměstnanost je širokou veřejností i ekonomy považována za velmi závažný pro-
blém. Tomuto tématu je věnována velká pozornost. Podle nejnovější studie zatíží prů-
měrně jeden nezaměstnaný státní rozpočet částkou 109 000 Kč.1 V této částce jsou
zahrnuty nejen přímé náklady (podpora v nezaměstnanosti, ušlý výběr daní, zdravot-
ního a sociálního pojištění), ale i nepřímé náklady, které vnikají díky sníženým výda-
jůmnezaměstnaných.V rámci tohotopříspěvku zdůraznímeproblematiku rizikových
skupin ohrožených nezaměstnaností a především pak otázku dlouhodobé nezaměst-
nanosti. Dále budeme definovat důvodymarginalizace určitých skupin a zmíníme její
důsledky. Jako jednu zmožností boje s dlouhodobou nezaměstnaností uvedeme kom-
plex služebpodporovaného zaměstnávání. Pomocí SWOTanalýzy tento komplex slu-
žeb zhodnotíme a poukážeme namožnosti dalšího rozvoje těchto služeb.

Nezaměstnanost

Vekonomické teorii je zanezaměstnanéhopovažovaná takováosoba,která je schopná
a ochotná pracovat, ale nemůže najít zaměstnání. Pro měření nezaměstnanosti je
základním ukazatelem míra nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je definovaná
jako n =N/L*100%. Ukazatel N vyjadřuje počet nezaměstnaných a L celkový počet
práceschopných,kteřípracujíneboseucházejí opracovnímísto.Vpraxi je totoměření
poměrně složité. Existuje několik metod měření míry nezaměstnanosti, což ovšem
způsobuje určité rozdíly ve statistikách.
Hospodářská politika se snaží o co nejnižší míru nezaměstnanosti. Prosazuje tzv.

politiku plné zaměstnanosti a usiluje o udržení přirozené míry nezaměstnanosti.
Přirozená míra nezaměstnanosti určuje nejvyšší udržitelnou úroveň nezaměstna-
nosti v podmínkách, kdy ekonomika optimalizuje svůj výkon. Nejedná se ovšem
o nezaměstnanost nulovou. Ekonomická teorie počítá s určitým počtem dobrovolně
nezaměstnaných. Osoba dobrovolně nezaměstnaná není ochotná přijmout práci za
nabízenou mzdu a upřednostňuje jinou aktivitu (např. volný čas). Tyto osoby nejsou
zahrnuty do statistik o nezaměstnanosti.

1Běžný nezaměstnaný stojí stát 109 tisíc Kč [online]. 2011 [cit. 2011–12–18]. Sociální eknomika.
Dostupné zWWW:
http://www.socialni-ekonomika.cz/images/Pdf/studie_cena_nezamestanosti_final.pdf.



36 Bc. Michal Zháněl

Míra nezaměstnanosti v evropském kontextu

Obecnámíra nezaměstnanosti v České republice dosáhla 6,6%, proti 3. čtvrtletí 2010
se snížila o 0,5 procentního bodu. V dlouhodobémpohledu se jedná o nejnižší úroveň
nezaměstnanosti od2. čtvrtletí roku20092.Nanásledujícímgrafumůžemevidět srov-
nánímíry nezaměstnanosti ve vybraných zemích z roku 2010. Z grafu je vidět, žemíra
nezaměstnanosti vČeské republice leží podprůměremEvropskéunie. Je topředevším
dáno tím, že v západní Evropě došlo k velkému nárůstu v důsledku ekonomické krize,
a od té doby semíra nezaměstnanosti udržela ve vyšší úrovni.

zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat, grafika: autor

Rizikové skupiny

Při bližším zkoumání volného trhu práce můžeme vypozorovat skupiny osob, které
nejsou vzhledem ke své sociální nebo životní situaci pro zaměstnavatele atraktivní.
Tytoskupin jsouna trhuprácedo jistémírypřehlíženya jsouoznačovány jako rizikové.
Tyto rizikové skupiny jsou podporovány ze strany státu. Tato podpora značí snahu

2Pokles nezaměstnanosti [online]. 2011 [cit. 2011–12–18]. Český statistický úřad. Dostupné zWWW:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam110411.doc.
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o vyrovnání handicapu na trhu práce. Cílem této podpory je následné zvýšení atrak-
tivity těchto skupin pro případné zaměstnavatele. V rámci české legislativy jsou vyčle-
něny rizikové skupinyuchazečůozaměstnání (zákonč. 435/2004Sb., §33).Tyto sku-
piny jsou:
1. Fyzické osoby se zdravotním postižením
2. Fyzické osoby do 25 let věku
3. Absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle

však do 30 let věku
4. Fyzické osoby starší 50 let věku
5. Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
6. Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než

6měsíců
7. Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (osoby společensky nepřizpůso-

bené)3

V rámci tohoto příspěvku se budeme zabývat především skupinami a, f a g. Přičemž
je třeba brát na vědomí, že právě fyzické osoby se zdravotním postižením (dále OZP)
nebo sociálním znevýhodněním jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání často velmi
dlouho.
S tímto faktem úzce souvisí problém dlouhodobé nezaměstnanosti. Za dlouho-

doběnezaměstnané považujemeosoby, které jsou bez zaměstnání déle než 12měsíců.
Osoby do 25 let, které řadíme do skupinymladistvých uchazečů o zaměstnání, poklá-
dáme za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jsou bez zaměstnání déle než 6 měsíců.4

Tato skupina je označována za rizikovou zejména z důvodu poklesu pracovní moti-
vace, ztráty pracovních návyků, nedostatečné kvalifikace nebo obtížné adaptace na
nové prostředí. Úspěch znovuzařazení těchto uchazečů na otevřený trh práce závisí
na účinné aktivní politice zaměstnanosti – především formou efektivních rekvalifi-
kačních programů, podporou mobility pracovní síly, investicemi v regionech posti-
žených strukturálními změnami, apod. Pokud se podíváme na srovnání dlouhodobé
nezaměstnanosti z roku 2010, vidíme, že Česká republika leží opět pod evropským
průměrem. Na příkladu Rakouska je ovšem vidět, že stále existuje prostor pro zlep-
šení.
V roce2010bylo vČeské republice zhruba60 000nezaměstnanýchze skupinyOZP.

Vzhledem k omezenému počtu volných pracovních míst vhodných pro tuto skupinu
byl výsledný poměr OZP nezaměstnaných na jedno pracovní místo 14:1.5

3Zákon č. 435/2004 Sb., § 33, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.
4ŠRÁMEK, Jaroslav. Rizikové skupiny na trhu práce. Brno, 2007. 61 s. Bakalářská práce. Masarykova

univerzita.
5Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011–12–19]. Zaměstnanost a nezaměst-

nanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010. Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3115–11.
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zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat, grafika: autor

Marginalizace na trhu práce

Problémzačleněnímarginalizovanýchosobna trhpráce spočívánejen v absenci před-
pokladů uchazečů pro účast na něm, ale i v narušení efektivní alokace tohoto lidského
kapitáluvdůsledkuexistencebariér. FaktoryovlivňujícímarginalizaciOZPdělímena:

Individuální faktory

Vrozené či získané individuální vlastnosti mají přímý vliv na produktivitu práce. Lid-
ský kapitál je souhrnem individuálních charakteristik odrážejících obecné i specifické
schopnosti pracovníku�, jejich dovednosti, zkušenosti, motivaci, stupen� adaptabi-
lity, flexibilitu a tedy celkovou připravenost k pracovnímu výkonu.

Sociální faktory

Sociální faktory vyloučení OZP z trhu práce zahrnují na jedné straně sociální kapi-
tál těchto osob, ale také procesy selekce na trhu práce a institucionální bariéry, které
vytváří státní politika pro jejich vstup na trh práce.
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Institucionální bariéry

U OZP se projevuje tzv. signalizační efekt. Oficiální označení osoby jako osoby se
zdravotnímpostiženímpůsobí pro zaměstnavatele jako signál, že tito lidé nedisponují
dostatečným pracovním a osobním kapitálem. OZP v důsledku toho často přijímají
horší pozice na trhu práce.

Normativní rámec

Praxe institucí a legislativa týkající se zaměstnávání OZP jsou často příčinou jejich
omezeného přístupu k rovným příležitostem na trhu práce. Institucionální rámec je
pak určující pro sociální chování aktérů na něm. Vedle samotných OZP pracovníků
na něj reagují i zaměstnavatelé a instituce zajišťující regulaci trhu práce.6

Empirická zjištění7

Vnámi sledované skupiněOZP lze nalézt společné znaky omezující uplatnění na trhu
práce. Na základě analýzy (vycházející z předešlého definování omezujících faktorů)
této skupiny byly nalezeny především tyto překážky:
• Nedostatečná kvalifikace
• Nižší adaptabilita na nové podmínky
• Nižší vzdělání
• 70% vmanuálních profesích
• Vysokámíra ekonomické neaktivity
• Demotivace

Nástroje politiky zaměstnanosti

Existuje poměrně široká paleta nástrojů k podpoře osob zdravotně postižených.Mezi
tyto nástroje patří především:
• Poradenství
• Rekvalifikace
• Pracovní rehabilitace
• Chráněné pracovní místo
• Chráněná pracovní dílna
• Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
• Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

6SIROVÁTKA, T. 1997a.Marginalizace na pracovním trhu.Brno:Masarykova univerzita.
7KOCSISOVÁ, Anna; SIROVÁTKA, Tomáš. Zaměstnatelnost zdravotně postižených občanů: provázanost

neziskového sektoru a státní sféry při zprostředkování zaměstnání. Brno: [s. n.], 2003. s.
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Důkladnémuuplatňování těchto nástrojů politiky často brání rozpočtová omezení.
Problémem je také přetížení odpovědných pracovníků, což zabraňuje důkladnému
a kvalitnímu využití těchto nástrojů. Na tomto místě se nebudeme zabývat jednotli-
vými nástroji politiky, ale zaměříme se na další možný nástroj určený k podpoře OZP.

Podporované zaměstnání8

Podporované zaměstnání dosud není součástí zákona o zaměstnanosti. Jedná se
ovšem o rozsáhlý nástroj, který se soustředí na individuálního klienta.

Cílová skupina podporovaného zaměstnání

Služba PZ je určena lidem, jejichž schopnosti získat a zachovat si zaměstnání v běž-
némpracovnímprostředí jsouz různýchdůvodůomezenydo témíry, žepotřebují indi-
viduální, dlouhodobouaprůběžněposkytovanoupodporupřed i ponástupudopráce.

Cíle

• Hlavním cílem PZ je umožnit lidem z cílové skupiny získat a zachovat si vhodné
zaměstnání na otevřeném trhu práce
• Současně je cílem zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb, tedy jejich doved-

nosti potřebné k získání a zachování si práce, posílit jejich pracovní návyky amotivaci
k dalšímu profesnímu rozvoji

Kritéria získané práce

• Pracovní místo je na otevřeném trhu práce
• Prácemá stabilní charakter
• Velikost pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby zaměstnance-

uživatele PZ
• Druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance-

uživatele služeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj
• Zaměstnanec-uživatel PZ pracuje za rovných pracovních podmínek, které odpo-

vídají jeho potřebám i nárokům na vykonávání práce
• Jde o hodnotnou a smysluplnou práci
• Zaměstnanec-uživatel PZ má na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale

i sociálnímu uplatnění

8Česká unie pro podporované zaměstnání [online]. 2011 [cit. 2011–12–19]. Co je PZ?. Dostupné
zWWW: http://www.unie-pz.cz/3-pz/14-co-je-pz.html.
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Charakteristiky získané podpory

• Podpora je orientovaná na konkrétního uživatele služeb a na konkrétní pracovní
místo/zaměstnavatele
• Podpora je kontinuální, tzn. sleduje nejen získání, ale také zachování si zaměst-

nání. Je poskytována také po uzavření pracovně právního vztahu a i v jiných oblastech
než je zvládnutí samotné práce
• Služba je časově omezená a v rámci stanoveného limitu se přizpůsobuje individu-

álním potřebám zaměstnance – uživatele
• Podporu lze využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování nebo získání

nového zaměstnání
• Za běžný prvek podpory se považuje podpora poskytovaná přímo na pracovišti
• Podstatou podpory poskytované v rámci PZ je osobní pomoc, která zahrnuje

např. poradenství a individuální konzultace, doprovázení, zastupování, pracovní asi-
stenci apod.
• Součástí podpory je příprava k práci
• Podpora je také orientována na rozvoj přirozené podpory na pracovišti
• Podporasezaměřujenazvládnutídovednostípřímo inepřímosouvisejícíchspra-

covním uplatněním
• V případě potřeby je součástí podpory také koordinace pomoci ze strany rodiny

a dalších návazných služeb, které mohou ovlivnit získání a zachování vhodného
zaměstnání
• Podpora je poskytována tak, aby byla pro konkrétního zaměstnance – uživatele

služby a jeho pracoviště co nejpřirozenější
• Je poskytována právě takovámíra podpůrných aktivit, která je aktuálně nezbytná

k dosažení stanoveného cíle
• Podpora dává uživateli služby příležitost k aktivní účasti při hledání práce, dojed-

návání pracovních podmínek, stanovování míry podpory apod.
• Způsobposkytování podpory dává uživateli služby příležitost rozhodovat o vlast-

ním pracovním uplatnění (druh práce a místo výkonu práce, velikost pracovního
úvazku apod.)
• Podpora je poskytována prostřednictvím vyškoleného pracovního týmu, který

pokrývá potřeby cílové skupiny
• Podpora je poskytována také zaměstnavateli pracovníka-uživatele PZ. Zahr-

nuje pomoc s administrativou, která souvisí s přijetím uživatele PZ do pracovního
poměru, s úpravou pracovníhomísta a pracovní náplně, vytvoření podmínek pro při-
jetí pracovníka-uživatele PZ do pracovního kolektivu, motivace a podpora zaměstna-
vatele a jeho pracovníků apod.
• V rámci podpory existuje systém sledující spokojenost uživatelů a dalších zájmo-

vých skupin
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Postavení Podporovaného zaměstnání

zdroj: RICHTEROVÁ, Bohdana.Teorie a a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v České republice.Krnov: Reintegra, 2011. 71 s. ISBN 978-80-254-9526-1. s. 23

Schéma zachycuje dva systémy pomoci lidem se zdravotním postižením. Hnědou
jsou vyznačeny sociální služby, šedou pak nástroje politiky zaměstnanosti. Podporo-
vané zaměstnávání by mělo zachycovat prolínání obou systému�. Výsledkem spolu-
práce byměla býtmožnost zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením na ote-
vřeném trhu práce.9

SWOT analýza podporovaného zaměstnání ČR

Na závěr jsme využili analýzu SWOT pro zhodnocení situace sociálního podnikání
v ČR. Analýza SWOT zjišťuje na základě strategického auditu klíčové silné (Stren-
gths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunuties) a hrozby (Threats).
Základmetody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou roz-

9RICHTEROVÁ, Bohdana. Teorie a a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením
v České republice. Krnov: Reintegra, 2011. 71 s. ISBN 978-80-254-9526–1. s. 23
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děleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných
a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze
získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzá-
jemného střetu.10

Silné stránky

• Individuální přístup
• Důvěrnost
• Vysoká intenzita spolupráce
• Neformálnost
• Tlak na zlepšování (tržní princip)
• Zkušenosti se zavedením v jiných zemích

Slabé stránky

• Nejisté financování neziskových organizací
• Předpokladmotivovaných uchazečů o zaměstnání
• Časová náročnost
• Slabá podpora ze strany státu

Příležitosti

• Zlepšení spolupráce se státními úřady
• Snížení nákladů v důsledku transformace pracovních úřadů
• Snížení míry dlouhodobé nezaměstnanosti
• Využití zkušeností neziskových organizace

Hrozby

• Fluktuace zaměstnanců v neziskových organizacích
• Vyschnutí finančních toků
• Neochota státu spolupracovat
• Omezení spolupráce neziskových organizací mezi sebou

10SWOT. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia
Foundation, 24. 11. 2006, last modified on 6. 12. 2011 [cit. 2011–12–19]. Dostupné z WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT.
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ARBEITSLOSIGKEIT UND TERTIÄRSEKTOR

Einleitung

Die Arbeitslosigkeit wird sowohl von der breiten Öffentlichkeit als auch von Ökono-
men für ein schwerwiegendes Problem gehalten.Dieses Thema verdient eine große
Aufmerksamkeit. Nach der neusten Studie belastet ein Arbeitsloser den Staatshaus-
halt durchschnittlich mit CZK 109 000.1 In diesem Betrag sind nicht nur direkte
Kosten (Arbeitslosengeld, entgangene Steuereinnahmen, Kranken- und Sozialversi-
cherung), sondern auch indirekte Kosten, die durch geringere Ausgaben der Arbeits-
losen entstehen, inbegriffen. Im Rahmen dieses Beitrags behandeln wir hauptsäch-
lich die Problematik der von Arbeitslosigkeit bedrohtenRisikogruppen und vor allem
dann die Frage der langfristigen Arbeitslosigkeit. Weiter werden wir die Gründe der
Marginalisierung bestimmter Gruppen bestimmen und deren Folgen erwähnen. Als
eine Möglichkeit des Kampfs mit der langfristigen Arbeitslosigkeit führen wir dann
einen Komplex von Dienstleistungen der unterstützten Beschäftigung an. Mit Hilfe
der SWOT-Analyse wird dann dieser Komplex vonDienstleistungen bewertet und es
werdenweitereMöglichkeiten zur Entwicklung dieser Dienstleistungen gezeigt.

Arbeitslosigkeit

In der Wirtschaftstheorie wird für einen Arbeitslosen eine solche Person gehalten,
die fähig und bereit ist zu arbeiten, jedoch keine Arbeit finden kann. Die Hauptkenn-
zahl zur Messung der Arbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosen-
quote wird als n = N/L*100% definiert. N drückt die Zahl der Arbeitslosen und L
die Gesamtzahl der Erwerbsfähigen aus, die arbeiten oder eine Arbeit suchen. In der
Praxis ist dieseMessung verhältnismäßig kompliziert. Es gibtmehrereMethoden der
Messung derArbeitslosenquote,wodurch bestimmteUnterschiede in denStatistiken
verursacht werden.
Die Wirtschaftpolitik bemüht sich um eine möglichst geringe Arbeitslosenquote.

Sie setzt sog. Politik der Vollbeschäftigung durch und bemüht sich um die Erhaltung
einer natürlichen Arbeitslosenquote. Die natürliche Arbeitslosenquote bestimmt die
höchste haltbare Beschäftigungsquote in Bedingungen, wo dieWirtschaft ihre Leis-
tung optimiert. Es handelt sich jedoch nicht um eine Null-Arbeitslosigkeit. DieWirt-
schaftstheorie rechnet mit einer bestimmten Zahl von freiwillig Arbeitslosen. Eine
freiwillig arbeitslose Person ist nicht bereit, die Arbeit für den angebotenen Lohn zu

1Běžný nezaměstnaný stojí stát 109 tisíc Kč [online]. 2011 [Zugriff am 2011–12–18]. Sociální ekno-
mika. Zugriff: http://www.socialni-ekonomika.cz/images/Pdf/studie_cena_nezamestanosti_final.pdf
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akzeptieren und bevorzugt eine andere Aktivität (z. B. Freizeit). Diese Personen wer-
den nicht in die Statistiken über Arbeitslosigkeit einbezogen.

Arbeitslosigkeit im europäischen Kontext

Die allgemeine Arbeitslosenquote erreichte in der Tschechischen Republik 6,6%,
gegenüber dem3.Quartal 2010 ist sie um0,5 Prozentpunkte gesunken. Aus der lang-
fristigenSicht handelt es sichumdie niedrigsteArbeitslosenquote seit dem2.Quartal
des Jahres 20092. In der folgendenGraphikwird die Arbeitslosenquote in ausgewähl-
ten Ländern im Jahr 2010 verglichen. Aus der Graphik ergibt sich, dass die Arbeitslo-
senquote in der TschechischenRepublik unterhalb demEU-Durchschnitt liegt. Es ist
vorallemdadurchbedingt, dass es inWesteuropazueinemhohenAnstieg inFolgeder
Wirtschaftskrise kam und seit der Zeit sich die Arbeitslosenquote auf dem höchsten
Niveau hält.

Arbeitslosigkeit 2010

Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat, Graphik: Autor

2Pokles nezaměstnanosti [online]. 2011 [Zugriff am 2011–12–18]. Tschechisches statistisches Amt.
Zugriff: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam110411.doc



Arbeitslosigkeit und Tertiärsektor 47

Risikogruppen

Bei einer näheren Untersuchung des offenen Arbeitsmarktes lassen sich Gruppen
von Personen beobachten, die mit Hinsicht auf ihre soziale oder Lebenssituation für
die Arbeitgeber nicht attraktiv sind.Diese Gruppen werden auf dem Arbeitsmarkt in
einem bestimmten Maß ignoriert und werden als Risikogruppen bezeichnet. Diese
Risikogruppen werden vom Staat unterstützt. Diese Unterstützung bemüht sich um
einenAusgleich desHandicaps auf demArbeitsmarkt. Das Ziel dieserUnterstützung
ist folgende Steigerung der Attraktivität dieser Gruppen für eventuelle Arbeitgeber.
ImRahmen der tschechischen Legislative sind Risikogruppen der Arbeitssuchenden
bestimmt (Gesetz Nr. 435/2004 GBl., § 33). Es sind folgende Gruppen:
1. Behinderte
2. Personen bis zumAlter von 25 Jahren
3. Hochschulabsolventen bis 2 Jahre nach erfolgreichem Studienabschluss, spä-

testens jedoch bis zumAlter von 30 Jahren
4. Personen über 50 Jahre
5. Ein Kind bis zumAlter von 15 Jahren pflegende Personen
6. Personen, die länger als 6Monate auf Arbeitssuche sind
7. Personen, die eine besondere Hilfe brauchen (gesellschaftlich unangepasste

Personen)3

Im Rahmen dieses Beitrags werden wir uns vor allem mit den Gruppen a, f und g
beschäftigen. Dabei ist zu beachten, dass gerade Behinderte oder sozial Benachtei-
ligte sehr lange als Arbeitsuchende registriert werden.
Mit dieser Tatsache hängt eng auch das Problem der langfristigen Arbeitslosig-

keit zusammen. Für langfristig Arbeitslosewerden solche Personen gehalten, die län-
ger als 12 Monate arbeitslos sind. Personen bis zum Alter von 25 Jahren, die in die
Gruppe der arbeitsuchenden Jugendlichen gehören, werden für langfristig arbeits-
los gehalten, wenn sie länger als 6 Monate arbeitslos sind.4 Diese Gruppe wird als
Risikogruppe vor allem aufgrund der Verringerung der Arbeitsmotivation, des Ver-
lustes von Arbeitsgewohnheiten, einer unzureichenden Qualifizierung oder proble-
matischer Anpassungsfähigkeit an die neue Umgebung bezeichnet. Der Erfolg einer
erneutenAufnahmedieserBewerber auf denoffenenArbeitsmarkt hängt vonderwir-
kungsvollen Politik der Beschäftigung ab – vor allem in Form von effizientenUmqua-
lifizierungsprogrammen,Unterstützung derMobilität derArbeitskraft, Investitionen
in den von strukturellen Veränderungen betroffenen Regionen usw. Sehen wir uns
den Vergleich der langfristigen Arbeitslosigkeit von 2010 an, bemerken wir, dass die
Tschechische Republik wieder unter dem EU-Durchschnitt liegt. Am Beispiel von
Österreich ist jedoch zu sehen, dass esMöglichkeiten zur Verbesserung gibt.

3Gesetz Nr. 435/2004 GBl., § 33, verstärkte Unterstützung bei Arbeitsvermittlung.
4ŠRÁMEK, Jaroslav. Rizikové skupiny na trhu práce. Brno, 2007. 61 s. Bachelor-Arbeit. Masaryk-

Universität.



48 Bc. Michal Zháněl

Langfristige Arbeitslosigkeit 2010

Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat, Graphik: Autor

Im Jahr 2010 gab es in der TschechischenRepublik etwa 60 000 arbeitslose Behin-
derte.MitHinsicht auf die begrenzteAnzahl freier Stellen, die für dieseGruppe geeig-
net sind, war das Endverhältnis der arbeitslosen Behinderten zu einer Arbeitsstelle
14:1.5

Marginalisierung auf demArbeitsmarkt

Das Problem der Aufnahme der marginalisierten Personen auf den Arbeitsmarkt
besteht nicht nur in der Abwesenheit der Voraussetzungen der Bewerber für die Teil-
nahme daran, sondern auch in der problematischen effizienten Beschäftigung dieses
Humankapitals in Folge der Existenz von Barrieren. Die Faktoren, die dieMarginali-
sierung beeinflussen, werden folgendermaßen aufgeteilt in:

5Český statistický úřad [online]. 2011 [Zugriff am2011–12–19]. Zaměstnanost a nezaměstnanost vČR
podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010.
Zugriff: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3115-11.



Arbeitslosigkeit und Tertiärsektor 49

Individuelle Faktoren

Angeborene oder erworbene individuelle Eigenschaften haben einen direkten Ein-
fluss auf die Arbeitsproduktivität. Das Humankapital ist eine Summe von individu-
ellen Charakteristika, die allgemeine und spezifische Fähigkeiten der Arbeitnehmer,
ihre Fertigkeiten, Erfahrungen, Motivation, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und
damit eine Gesamtvorbereitung auf die Arbeitsleistung spiegeln.

Soziale Faktoren

Soziale Faktoren des Ausschlusses der Behinderten vom Arbeitsmarkt schließen
einerseits Sozialkapital dieser Personen, anderseits auch Prozesse der Selektion auf
demArbeitsmarkt und institutionelle Barrieren ein, die die Staatspolitik für ihre Auf-
nahme auf den Arbeitsmarkt schafft.

Institutionelle Barrieren

Bei Behinderten zeigt sich ein sog. Signalisierungseffekt.Die offizielle Bezeichnung
einer Person als Behinderter wirkt auf die Arbeitgeber als ein Signal, dass dieseMen-
schen über unzureichendes Arbeits- und Personalkapital verfügen. Behinderte neh-
men imZuge dieser Tatsache schlechtere Positionen auf demArbeitsmarkt ein.

Normativer Rahmen

Die die Beschäftigung von Behinderten betreffende Praxis von Institutionen und
Legislative ist häufig die Ursache ihres beschränkten Zugangs zu den gleichen Gele-
genheiten auf dem Arbeitsmarkt. Der institutionelle Rahmen bestimmt dann das
soziale Verhalten der Akteure darauf. Neben den behinderten Arbeitnehmern selbst
reagieren darauf auchArbeitgeber und für dieRegulierung desArbeitsmarkts verant-
wortliche Institutionen.6

Empirische Feststellungen7

BeidervonunsverfolgtenGruppederBehinderten lassensichgemeinsameMerkmale
feststellen, die ihre Durchsetzung auf dem Arbeitsmarkt beschränken. Aufgrund der
Analyse (die von der obigenBestimmungder beschränkendenFaktoren ausgeht) die-
ser Gruppe wurden vor allem folgende Hindernisse festgestellt:
• UnzureichendeQualifizierung
• Mangelnde Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen

6SIROVÁTKA, T. 1997a.Marginalizace na pracovním trhu.Brno:Masaryk-Universität.
7KOCSISOVÁ, Anna; SIROVÁTKA, Tomáš. Zaměstnatelnost zdravotně postižených občanů: provázanost

neziskového sektoru a státní sféry při zprostředkování zaměstnání. Brno: [s. n.], 2003. S.
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• Niedrige Bildung
• 70% inmanuellen Berufen
• HohesMaß anwirtschaftlicher Nichtaktivität
• Demotivation

Mittel der Politik der Beschäftigung

Es gibt eine verhältnismäßig breite Palette der Mittel zur Unterstützung von Behin-
derten. Zu diesenMitteln gehören vor allem:
• Beratung
• Umqualifizierung
• Arbeitsrehabilitation
• Geschützte Arbeitsstelle
• GeschützteWerkstatt
• Beitrag zur Unterstützung der Beschäftigung von Behinderten
• Erfüllung der Pflicht zur Beschäftigung von Behinderten

Budgetbeschränkungen sind ein häufiger Grund dafür, dass diese Mittel der Politik
nicht konsequent angewendetwerden.EinProblemstellt auchdieÜberforderungder
verantwortlichenMitarbeiter dar,was eine gründliche undhochwertigeNutzungdie-
serMittel verhindert. An dieser Stelle werdenwir uns nichtmit den einzelnenMitteln
der Politik befassen, sondern wir orientieren uns auf ein weiteres mögliches Mittel,
das zur Unterstützung der Behinderten bestimmt ist.

Unterstützte Jobs8

Unterstützte Jobs sind bislang kein Bestandteil des Gesetzes zur Sicherung von
Beschäftigung. Es handelt sich jedoch um einweitreichendesMittel, das sich auf den
individuellen Klienten konzentriert.

Zielgruppe für unterstützte Jobs

Die Dienstleistung der unterstützten Jobs ist für Leute bestimmt, deren Fähigkei-
ten eine Arbeit zu erhalten und zu halten in der normalen Arbeitsumgebung aus ver-
schiedenenGründensobeeinträchtigt sind,dass sie eine individuelle, langfristigeund
durchlaufendeUnterstützung vor demAntritt der neuenStelle unddanach brauchen.

8Česká unie pro podporované zaměstnání [online]. 2011 [Zugriff am 2011–12--19]. Co je PZ?. Zugriff:
http://www.unie-pz.cz/3-pz/14-co-je-pz.html.
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Ziele

• Das Hauptziel der unterstützten Jobs besteht darin, den Leuten aus dieser Ziel-
gruppe zu ermöglichen, eine geeignete Stelle auf dem offenen Arbeitsmarkt zu erhal-
ten und zu halten
• Gleichzeitig soll dasMaß an Selbständigkeit der Nutzer der Dienstleistung, also

ihre Fähigkeit die Stelle zu erhalten und zu halten erhöht werden und ihre Arbeitsge-
wohnheiten undMotivation zu einer weiteren Berufsentwicklung gestärkt werden

Kriterien der erhaltenen Stelle

• Die Arbeitsstelle ist auf dem offenen Arbeitsmarkt
• Die Arbeit weist einen stabilen Charakter auf
• Die Arbeitszeit berücksichtigt die spezifischenBedürfnisse des Arbeitnehmers –

Nutzers des unterstützten Jobs
• Die Arbeit entspricht den Bedürfnissen, Fertigkeiten und Möglichkeiten des

Arbeitnehmers – Nutzers des unterstützten Jobs und ermöglicht gleichzeitig seine
Berufsentwicklung
• DerArbeitnehmer–Nutzer desunterstützten Jobs arbeitet zu solchenArbeitsbe-

dingungen, die seinen Bedürfnissen und Anforderungen auf die Arbeitsleistung ent-
sprechen
• Es geht um eine hochwertige und sinnvolle Arbeit
• Der Arbeitnehmer –Nutzer des unterstützten Jobs hat in seiner Arbeitsstelle die

Möglichkeit einer nicht nur beruflichen, sondern auch sozialen Durchsetzung

Charakteristika der erhaltenen Unterstützung

• Die Unterstützung ist auf den konkreten Nutzer der Dienstleistung und auf die
konkrete Arbeitsstelle / den konkreten Arbeitgeber orientiert
• Die Unterstützung ist kontinuierlich, d.h. sie verfolgt nicht nur die Erhaltung,

sondern auchdieHaltungderStelle. Siewird auchnachAbschluss eines arbeitsrecht-
lichen Vertrags und auch in anderen Gebieten bereitgestellt als die Meisterung der
Arbeit selbst
• Die Dienstleistung ist zeitlich begrenzt und passt sich imRahmen des bestimm-

ten Limits an individuelle Bedürfnisse des Arbeitnehmers –Nutzers an
• DieUnterstützungkannwiederholt genutztwerden, falls es imInteressedesHal-

tens oder Erhaltens einer neuen Stelle ist
• Für ein üblichesMittel der Unterstützungwird die direkt amArbeitsplatz geleis-

tete Unterstützung gehalten
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• Die im Rahmen des unterstützten Jobs geleistete Unterstützung besteht in per-
sönlicher Hilfe, die z. B. Beratung und individuelle Konsultationen, Begleitung, Ver-
tretung, Arbeitsassistenz u. Ä. einschließt
• Einen Bestandteil der Unterstützung bildet die Vorbereitung auf die Arbeit
• Die Unterstützung orientiert sich auch auf die Entwicklung der natürlichen

Unterstützung amArbeitsplatz
• Die Unterstützung orientiert sich auf die Beherrschung der Fertigkeiten, die

direkt oder auch indirekt mit der Durchsetzung in der Arbeitswelt zusammenhängen
• Im Bedarfsfall bildet einen Bestandteil der Unterstützung auch eine Koordinie-

rung von der Familienhilfe und von weiteren anschließenden Dienstleistungen, die
das Erhalten undHalten einer passenden Arbeitstelle beeinflussen können
• DieUnterstützungwird sogeleistet, dass sie für jedenkonkretenArbeitnehmer–

Nutzer der Dienstleistung und seine Arbeitsstelle möglichst natürlich ist
• Es werden solche Unterstützungsaktivitäten geleistet, die zum Erreichen des

bestimmten Ziels aktuell nötig sind
• Die Unterstützung stellt für den Nutzer der Dienstleistung die Gelegenheit zur

aktiven Teilnahme bei der Jobsuche, Verhandlung über Arbeitsbedingungen, Bestim-
mung des Umfangs der Unterstützung usw. dar
• Die Methode der Leistung der Unterstützung bietet dem Nutzer der Dienstleis-

tung die Gelegenheit, über seine eigeneDurchsetzung in der Arbeitswelt zu entschei-
den (Art der Arbeit undOrt der Arbeitsleistung, Arbeitszeit usw.)
• Die Unterstützung wird mit Hilfe eines geschulten Arbeitsteams geleistet, das

den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht
• Die Unterstützung wird auch dem Arbeitgeber des Arbeitnehmers – Nutzers

geleistet.DieUnterstützung schließt auchHilfemit administrativenSchritten ein, die
mitderEinstellungdesNutzers,mitderRegelungderArbeitsstelleunddesArbeitsbe-
reichs, derSchaffungderBedingungenzurEinstellungdesArbeitnehmers–Nutzers,
Motivation und Unterstützung des Arbeitgebers und seiner Mitarbeiter zusammen-
hängen
• ImRahmenderUnterstützunggibt es einSystem, dasdieZufriedenheit derNut-

zer und der weiteren Interessengruppen verfolgt

Stellung der unterstützten Jobs

Sociálně-ter. dílna = SoziatherapeutischeWerkstatt
Chráněná dílna = GeschützteWerkstatt
Sociální rehabilitace = Soziale Rehabilitation
Pracovní rehabilitace = Arbeitsrehabilitation
Podporované zaměstnání =Unterstützte Jobs
Trh práce = Arbeitsmarkt
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Quelle: RICHTEROVÁ, Bohdana. Teorie a a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v České republice. Krnov: Reintegra, 2011. 71 S. ISBN 978-80-254-9526-1. S. 23

Das Schema beschreibt zwei Systeme der Behindertenhilfe.Braun sind soziale
Dienstleistungen, graudanndieMittel derPolitik derBeschäftigunggekennzeichnet.
Unterstützte Jobs solltendieDurchdringungbeiderSystemedarstellen.DasErgebnis
der Zusammenarbeit sollte die Möglichkeit sein, behinderte Personen auf dem offe-
nen Arbeitsmarkt einzustellen.9

SWOT-Analyse für unterstützte Jobs in der Tschechischen Republik

Zum Schluss wurde für die Bewertung der Situation des sozialen Unternehmens in
der Tschechischen Republik die SWOT-Analyse genutzt.Die SWOT-Analyse stellt
aufgrund des strategischen Audits Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknes-
ses), Chancen (Opportunuties) und Gefahren (Threats) fest. Diese Methode besteht
in der Klassifizierung und Bewertung der einzelnen Faktoren, die in die vier oben
genannten Gruppen aufgeteilt sind. Durch die gegenseitige Interaktion der Faktoren

9RICHTEROVÁ, Bohdana. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením
v České republice. Krnov: Reintegra, 2011. 71 S. ISBN 978-80-254-9526-1. S. 23
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der Stärken und Schwächen einerseits gegenüber Chancen und Gefahren anderseits
lassen sich neue qualitative Informationen gewinnen, die das Niveau ihrer gegensei-
tigen Interaktion charakterisieren und bewerten.10

Stärken

• Individueller Zugang
• Vertrauen
• Sehr intensive Zusammenarbeit
• Informeller Umgang
• Druck auf Verbesserung (Marktprinzip)
• Erfahrungenmit der Einführung in anderen Ländern

Schwächen

• Unsichere Finanzierung der gemeinnützigenOrganisationen
• Voraussetzung sindmotivierte Bewerber
• Zeitaufwand
• SchwacheUnterstützung vomStaat

Chancen

• Verbesserung der Zusammenarbeit mit Staatsbehörden
• Senkung der Kosten imZuge der Umwandlung der Arbeitsämter
• Senkung der langfristigen Arbeitslosigkeit
• Nutzung von Erfahrungen der gemeinnützigenOrganisationen

Gefahren

• Fluktuation der Arbeitnehmer in gemeinnützigenOrganisationen
• Finanzielle Austrocknung
• Keine Bereitschaft des Staates zusammenzuarbeiten
• Beschränkte Zusammenarbeit der gemeinnützigen Organisationen untereinan-

der

10SWOT. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia
Foundation, 24. 11. 2006, last modified on 6. 12. 2011 [Zugriff am 2011–12–19]. Zugriff:
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT.
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Perspektivy do budoucnosti pro neziskové organizace pracující v oblasti sociál-
ních služeb

Demografický vývoj

Podle prognóz bude počet obyvatel celkově neustále růst a po roce 2030 opět pomalu
klesat. Drasticky naroste především počet starších a hlavně dlouhověkých obyva-
tel. Počet 65 až 79letých vzroste do roku 2035 o 68,5 % (oproti roku 2000) a poté
opět lehce poklesne. Věková skupina 80letých a starších osob vzroste do roku 2050
o 215,9% (oproti roku 2000).
Tento drastický nárůst osob závislých na péči jiné osoby si žádá včasná opatření,

aby bylo jednak možné pokrýt zvýšenou poptávku a na druhé straně udržet náklady
pod kontrolou. Bez dodatečných zdrojů financování by v budoucnosti muselo dojít
ke škrtům co se kvality či výkonů týče. Abychom již dnes předcházeli tomuto nebez-
pečí a zamezili zhroucení systému péče, musíme se dát cestou proaktivních strate-
gií.
Zástupce jedné z organizací nám sdělil: „Myslím si, že potřeba péče giganticky

naroste. Budeme muset více rozlišovat. Budeme muset oslovit ty skupiny zákazníků,
které nedostávají žádnou finanční podporu. Musíme činit rozdíly a nenabízet všem to
stejné.Zkoláče samoplátcůbudememuset ukrojit více, protožemůžeme vycházet z toho,
že podíl veřejného sektoru se sníží, protože trh bude růst.“ I veřejný sektor si je vědom
tétoproblematiky: „Jsou to všechno tři oblasti, kde demografický vývoj hovoří jasně. (…)
Je nutné, aby všichni zúčastnění nositelé nákladů změnili způsob myšlení. Normální
navýšení prostředků o 2–3 % nebude dostačující, protože neexistuje potenciál úspor
v dostatečné míře. Máme kolektivní smlouvu, Spolkové pracovní skupiny a další věci,
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které se k tomupřidají, takže semusí pevnědefinovatfinanční rámec smírou růstu, jinak
nebudemožné normálně pracovat. Alternativou je zhoršení kvality. A o to myslím nikdo
nestojí.“

Úbytek neformální péče

Situaci navíc pravděpodobně ztíží úbytek neformální péče. Vzhledem k demografic-
kému vývoji a vývoji sociální struktury stojí proti sobě zvýšená potřeba péče a pravdě-
podobný klesající potenciál neformální péče (Badelt, Holzmann-Jenkins et al. 1997).
Pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, projeví se to rovněž negativně na
zajištění osob závislých na péči jiné osoby. Politické stanovisko, které se řídí ekono-
mickými principy, sází v první řadě na zesílenou podporu oblasti neformální péče, aby
se její úbytek udržel v rozumnémíře. Chceme-limotivovat a aktivovat rodinnépřísluš-
níky a soukromé pomocníky, musíme jim poskytnout více informací. Zápočet doby
strávené péčí o osoby blízké jako doby trvání pojištění může být například opatřením
tohoto typu.Nadruhé straně semusí podporovat budovánímobilníchpečovatelských
a ošetřovatelských služeb a také částečně stacionárních služeb oproti nákladnější sta-
cionární péči.
K ne nepodstatnému podílu úspor nákladůmobilních nebo částečně stacionárních

nabídek dochází tak, že se současně zvyšuje míra neformální péče. Při úpravě profe-
sionálních nabídek jemít třeba neustále na paměti jejich dopad na privátní sféru, tzn.
provázání profesionální a soukromé péče (Zacher 2003).
Ozývají se ovšem i kritické hlasy, které mluví na ekonomické úrovni o neefektiv-

nosti. Schneider a Österle (Schneider and Österle 2003) kritizují například aktuální
politiku v oblasti péče, která klade jak rétoricky tak i prakticky velký důraz na nefor-
mální péči. Argumentují tím, že náklady na neformální péči, která se financuje ze sou-
kromých zdrojů, jsou značné. I zaměstnavatelům vznikají náklady díky zvýšené fluk-
tuaci a absentérství. Politiky požadovaná stabilizace nebo nárůst neformální péče by
tak celohospodářsky mohl být strategií, která nepřinese požadovanou minimalizaci
nákladů.
Strategieposílenípříp. zachováníneformálnípéčemusí tedyvždyzohledňovat fakt,

že nesmí dojít k přílišným nežádoucím vedlejším efektům. Sledování ekonomičnosti
v oblasti péčemusí být proto vždy být vzájemnou souhroumezi formální a neformální
péčí a nesmí být nikdy jednostranné.

Nonstop péče

Výzvu do budoucnosti bude znamenat adekvátní reakce na vzrůstající nabídku forem
nonstoppéče.Vsoučasnédoběnení vRakouskumožnézískat v rámcimobilní sociální
služby 24hodinovou péči. Jiné, zahraniční organizace s nižší úrovní mezd však tuto
službu nabízí.
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Dotázaní zástupci neziskových organizací a veřejného sektoru si jsou zajedno
v tom, že tuto nabídku nelze v současné době v Rakousku zaplatit. Zástupce jedné
z neziskových organizací nám k tomuto tématu řekl: „To je přesně ono. V Rakousku
nenajdete nikoho, kdy by vám za tuto cenu 24hodinovou péči poskytl.“
Zástupkyně veřejného sektorumíní: „To nemůže žádná spolková země zaplatit.“
Zástupce jedné neziskové organizace zdůraznilmj. také stále častější přání starších

obyvatel, aby mohli zůstat delší dobu doma: „Poptávka je stále větší. Známe všechny
studie ohledně demografického vývoje. Známe studie ohledně změny způsobu života ve
stáří. Lidé dnes nechodí od určitého věku do domova pro seniory, ale pokouší se zůstat
v soukromém prostředí.“

Oddělování zdravotní a sociální oblasti

Za problematické se rovněž často považuje „uměle vyvolané“ oddělování zdravotní
a sociální oblasti, protože promnoho organizací poskytujících tyto služby jemj. zčásti
velmi obtížné rozlišit, do jaké oblasti kompetencí patří. Zástupkyně jedné z nezisko-
vých organizací popisuje: „Zákazník už není typicky takovým či takovým zákazníkem.
Často je multimorbidní, a jedním akutním problémem spadá do zdravotní a jiným do
sociální oblasti.“
Přitom z ekonomického pohledu existují mezi oběma oblastmi synergické účinky.

Zástupce jedné z neziskových organizací nám k tomuto tématu řekl: „Zde jsou poten-
ciály úspory, sociální a zdravotní oblast se musí považovat za jeden celek.“ Zástupkyně
jedné z neziskových organizací zdůraznila, že podle jejího názoru je k dispozici dosta-
tek finančních prostředků, ale jejich rozdělení není optimální: „Jsme toho názoru, že
v systému je dost peněz, ale že by se daly lépe využít. Ve zdravotní oblasti, ve které pra-
cuji,měbolí u srdce, když vidím, žepacient jededonemocnice kvůli výměně obvazu, která
netrvá ani 10 minut. Je otázkou, jestli si to dlouhodobě můžeme dovolit. Při ošetření
doma musí pacient zaplatit za domácí péči. Toto umělé oddělování podpory, financo-
vání a organizací je šílené. Myslím si, že právě v dnešní době by přece mělo být možné,
ať už se jedná o kraj, okres, obci nebo soukromé osoby, tyto oblasti lépe zkoordinovat.
Zástupkyně veřejného sektoru míní: „Měl by existovat komplexní přístup k problema-
tice. Izolované myšlení je neekonomické a neprospívá občanům. To je ale můj soukromý
názor.“

Celostátní úpravy versus úpravy v jednotlivých spolkových zemích

Oblast péče a ošetřování starších občanů spadá z větší části do kompetencí jednotli-
vých spolkových zemí. V celkovém počtu devíti spolkových zemí v Rakousku to vede
k džungli zákonů a směrnic. Nabízí se otázka, jestli má v tak malé zemi jakou je
Rakousko takový postup smysl. Výsledky šetření jasně ukazují, že tato heterogenní
struktura není smysluplná.
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Především zástupci neziskových organizací kritizují heterogenitu úprav a kom-
petencí v této oblasti. Zástupkyně jedné z neziskových organizací nám k tomuto
tématu řekla: „Pohybujeme se mezi odpovědností celé země a odpovědností jednotlivých
spolkových zemí.“ Jiný zástupce jedné z neziskových organizací se velmi přimlouvá
za jednotné úpravy: „Do budoucna potřebujeme systém, který bude platit v celém
Rakousku. Není udržitelný takový stav, že domácí pečovatel získá vzdělání v jedné spol-
kové zemi a v jiné pracovat nesmí. Existuje mnoho případů, kdy federalismus extrémně
ochromuje vývoj.Přeji si, aby seposílila státní kompetenceaaby existovalyúpravyplatné
v celé spolkové republice. To by vedlo také k tomu, že by se v organizacích dalo pracovat
levněji. Pokud bude ve všech spolkových zemích podobný systémfinanční podpory, dají se
zdroje rozdělit a měnit. (…) Federalismus musí dostat rozumný rámec.“ Jiný zástupce
jedné z organizací si rovněž stěžuje na heterogenitu úprav v Rakousku: „Všeobecně
a právě v této oblasti mi není jasné, proč máme v Rakousku tolik různých úprav.“
Zástupci organizací velmi silně kritizují rovněž různé úpravy týkající se příspěvků

klientů. Ať už příspěvky klientů tak i příspěvky jejich rodinných příslušníků se zemod
země podstatně liší. Zástupce jedné z neziskových organizací nám k tomuto tématu
řekl: „Vmaličké zemi Rakousku panuje totální chaos a je v podstatě jen náhoda, jestli se
narodím ve Vídni a využiji mobilních služeb zde a připlatím si za ně jen velmimálo nebo
ve Štýrsku, kde zaplatím 50% celkových nákladů.“
Protože existují paralelně různé typy vzdělání,může dojít i k tak paradoxní situaci,

že někdo, kdo získá vzdělání v jedné spolkové zemi, není dostatečně kvalifikovaný pro
práci v jiné spolkové zemi. Zástupce jedné z neziskových organizací ve Vídni řekl:
„V současné době jsou vnitrostátní problémy stále velmi závažné. Když pomyslím na to,
že dolnorakouský domácí pečovatel pořád ještě nesmí pracovat ve Vídni, pak se musím
ptát, jestli jsou lidé v Dolním Rakousku jiní.“ I v Korutanech se hovoří o neuspokojivé
situaci, protože neexistují žádné zákonné úpravy pro vzdělání domácích pečovatelů
a tím dochází k problémůmpři uznání kvalifikace v jiných spolkových zemích.
Dalšímproblémem je špatná spoluprácemezi jednotlivými spolkovými zeměmi.

Neziskové organizace by si přály lepší spolupráci, vidí ale překážky na straně veřej-
ného sektoru. Ve Štýrsku existují například problémy v oblasti hranic mezi jednot-
livými spolkovými zeměmi: „Např. Mariazell představuje jednu z takových proble-
matických oblastí. Sousední spolkovou zemí je Dolní Rakousko. Mezi oběma zeměmi
neexistuje žádná dohoda. Řekli jsme, že by bylo žádoucí, aby obce Annaberg a Mitter-
bach spadaly pod oblastMariazell. To by bylo ideální vzhledemk obyvatelům.Ale ztros-
kotalo to na vůli obou zemí. Štýrsko prohlásilo, že nedostaneme příspěvky, když budeme
poskytovat péči lidem z jiné spolkové země. Za tyto odpracované hodiny si tedy nemů-
žeme nárokovat příspěvky spolkové země. To je velmi krátkozraké.“
Současně se ale také stále objevují obavy z vyrovnání rozdílů směrem dolů:

„Pokud budou existovat jednotné standardy mezi státem a jednotlivými spolkovými
zeměmi, potommusí stále existovatmožnost, abychom se zlepšili, protože si nemyslíme,
že našich standardůmohou docílit všechny ostatní země v EU. Pro nás je velmi důležité,
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aby naše úroveň nešla dolů. Léta jsme na ní pracovali amůžeme teď skutečně ukázat, co
umíme,můžemebýt spokojení ana tomto základědále stavět. Tobynebylomožné, kdyby
nás státní nebo evropská úprava dostala o několik let zpět.“

Jaký personál byměl pracovat v oblasti sociálních služeb?

V průběhu šetření se ukázalo, že existují různé názory ohledněrůzných profesních
skupin. Zatímco se část dotazovaných zasazuje o to, aby v oblasti sociálních služeb
pracovali častěji diplomovaní zaměstnanci, požaduje další část redukci podílu diplo-
movaného personálu.
Zástupkyně veřejného sektoru zdůrazňuje rostoucí poptávku po domácích pečova-

telích:„Bude takénutnémotivovat lidi, aby šli dopečovatelských služeb. (…)Nemůžeme
mít jen samé vedoucí, ale potřebujeme rovněž lidi, kteří budou pracovat.“ Obává se ale
protestů diplomovaného personálu: „Atmosféra houstne a já si myslím, že důvodem je
to, že diplomovaní pracovníci jsou totálně proti tomu.“ VHornímRakousku například
až do roku 2002 nebyli žádní domácí pečovatelé, přičemž tuto situaci neziskové orga-
nizace komentují skepticky. Zástupkyně jedné z neziskových organizací vyjadřuje své
obavy: „Netroufám si odhadnout, jestli to opravdu bude levnější. V současné doběmám
spíše dojem, že se tak vychovávají levné pracovní síly na úklidové práce.“
A dále: „Právě odstupňování poskytování příspěvků na ošetřování je v této oblasti

nazíráno velmi funkčně a my říkáme, že nezáleží na tom, jestli se zákazník dokáže sám
napít nebo ne, ale že jde přece také o jeho kognitivní schopnosti, aby věděl, že by se
měl napít, a to vyžaduje častěji větší angažmá pečovatele než činnost samotná. V tomto
ohledu dochází neustále k diskuzím.“
Zástupce jedné z neziskových organizací informuje rovněž o tom, „že mezi zařa-

zením do určitého stupně závislosti na péči jiné osoby a anamnézou je v mnoha ohle-
dech obrovský rozdíl.“ Referuje o tom, že klienti bývají často zařazeni do nižších sku-
pin závislosti, než je ve skutečnosti nutné. To vede k tomu, že organizace dostane
zaplaceno méně, než skutečně poskytne: „Tady to skřípe. Idea úspor tak jde nakonec
k tíži zaměstnanců, protože uměmají stupeň závislosti 2 a ve skutečnosti jsou klienti ve
stupni4, takže odemědostanou také ohodnocení zapéči a ošetřování stupně4aneřeknu
jim ‚máte smůlu‘. Ale zaplaceno za to dostanu podstatně méně. Když to ale nedostanu
zaplaceno, tak musím mít méně personálu. (…) To ví všechna odborná oddělení. Ale
říkají jen: ‚to je politické rozhodnutí‘.“

Chybějící provozně hospodářské know-how veřejného sektoru a/nebo nezisko-
vých organizací?

Jak zástupci neziskových organizací, tak také zástupci veřejného sektoru neustále
poukazují částečně přímo, částečně nepřímo na chybějící provozně hospodářské
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know-how a ekonomické myšlení, přičemž zde obě strany kritizují především nedo-
statky druhé strany.
Zástupce jedné z neziskových organizací kritizuje veřejný sektor, že jedná bez

vědomí následků. Zákony se například často vydávají bez propočtu finančních
důsledků. Zatímco dle jeho názoru může vývoj výrobků fungovat jen tehdy, když se
nejdříve sejdou k poradě všichni zúčastnění experti a teprve potom se jedná, funguje
systém veřejného sektoru naopak.Odborná oddělení jednají ve smyslu jejich speciali-
zace, téměř ale nezohledňují důsledkymimo svou oblast.
Takže důsledky jednání v oblastech, které se jich netýkají, ignorují. Neziskovým

organizacím poskytujícím sociální služby to působí problémy. Vyšší kvality má být
např. dosaženo bez dostatku financí, nebo existují protichůdné požadavky, kterým
nelze současně dostát.
I veřejný sektor sám přiznává, že by častější zaměstnávání personálu s ekonomic-

kými znalostmi bylo smysluplné. V Horním Rakousku se například mluví o pláno-
vaném zavedení paušálních nepřímých nákladů pro neziskové organizace a jedna
ze zástupkyň veřejného sektoru říká, že různé organizace požadují úhradu různých
nákladů. Podotýká, že: „Naším problémem je to, že v našem sociálním odboru jsme na
tom tak špatně, že nemáme ani ekonomy, kteří by tomohli odpovídajícím způsobem ově-
řit.“ Zástupce veřejného sektoru z Vídně mluví v této souvislosti také o problémech
veřejného sektoru při kontrole účetních rozvah. „Můžeme se jen nejasně dohadovat,
jaká je skutečná finanční situace poskytovatele služby. To souvisí samozřejmě s tím, že
to neumíme. Že to neumíme souvisí s tím, že to neděláme. Ve veřejném sektoru nikdo
nebilancuje a odkudmají přijít lidé, kteří umí číst a interpretovat účetní rozvahy.“ To se
ale brzyminimálně veVídni změní díky sociálnímu fonduFondsSozialesWien, neboť
ten bilancuje a tak je konfrontován s podobnými otázkami jako organizace poskytující
sociální služby.

Obtížnéměření výkonů

Těžkým,ale takédůležitýmtématemvšetřenéoblasti jeměřenívýkonů.Voblastipéče
a ošetřování seniorů ho lzemj. ze dvou důvodů označit za problematické:
1. Služby jako takové lzeměřit jen obtížně
2. Týká se jednak politické, jednak podnikatelské strany
Služby jsou charakteristické tím, žemají nemateriální charakter (Bieberstein 2001

viz str. 28). To podstatně znesnadňuje operacionalizaci a měření cílů příp. výkonů.
Péče je nadto speciální službou. Většinou se poskytuje v situacích, ve kterých není
možné klidné, rozsáhlé srovnání nabídky služeb. Dále lze péči ještě obtížněji operaci-
onalizovat. Herman/Heimovics (Herman and Heimovics 1994 viz str. 89) píší napří-
klad o problémech s kritérii typu „treating clients with dignity“ nebo „helping to put
clients on the road to self-esteem“, protože se dají jen obtížně kvantitativněměřit.



62 Ruth Simsa, Christian Schober, Doris Schober

Kromě toho závisí úspěch služby také na chování příjemce služby (Horak,Matul et
al. 2002 viz str. 614f), které lze vyjádřit těmito aspekty:
• Přítomnost osoby vmístě, ve kterém se služba poskytuje
• Schopnost integrace příp. ochota spolupracovat
• Projev vlastní aktivity příp. strpení aktivit ze strany poskytovatele služby
Zákazníci se tak stávají „externím faktorem“, bez jehož přítomnosti a chování by

k produktu jako procesu a výsledku aktivit nikdy nedošlo (Scheuch 2002 viz str. 12).
V oblasti péče o seniory nejsou zákazníci často schopni se na některých činnostech
podílet.
Dále chybí zákazníkům většinoumožnosti srovnání, co se kvality péče týče, takže ji

ani tehdy, když by toho byli ještě duševně schopní, nakonec nemohou posoudit. Pro-
blematické jsou i případy, kdy si zákazník přeje určitý výkon nebo kvalitu, kterou mu
pečovatelé také teoreticky mohou splnit, ale zákon je zakazuje. Zákazník nechápe,
proč nechtějí vyhovět jeho požadavkům. Jako příklad by se dala uvést změna kom-
petencí v oblasti domácí péče ve Vídni. Díky zákonným úpravám nesmí pracovníci
v oblasti domácí péče provádět výkony, které dříve běžně prováděli. Od té doby jsou
vázáni primárně na služby v domácnosti a veškerá pečovatelská opatření musí přene-
chat pečovatelskému personálu. To vedlo samozřejmě k iritaci nejen zákazníků, ale
i pracovníků. Především nutnost využití více služeb a tedy více osob snižuje možnost
budování pevných vztahůmezi zákazníky a pracovníky.
Kromě toho se měření výkonu provádí nejen na straně veřejného sektoru, ale

rovněž interně. Veřejný sektor vyvinul sekundární struktury k měření výkonů, aby
překonal obtíže s operacionalizací výkonů. Vyžaduje a kontroluje se především velmi
obsažná a podrobná dokumentace péče a zčásti uměle vykonstruovaný systémukaza-
telů.Tomáčastozanásledekneekonomičnostprocesů,protožeseprostředkyvynaklá-
dají na správní agendu ane k dobru zákazníků.Organizacemusí tedy kromě vlastních
systémůměření výkonů vést další dokumentaci, která slouží pouze účelům veřejného
sektoru.
To má sice tu výhodu, že lze snadněji odhalit potenciály, zároveň se ale dokumen-

tace provádí dvakrát. Měření výkonů veřejného sektoru samozřejmě nemůže nahra-
dit interní měření výkonu. Intenzivnější spolupráce a sjednocení dokumentace by
však bylo smysluplné. Nadto dochází opět i na této úrovni díky různých požadavkům
v jednotlivých spolkových zemích k nehospodárnostem, protože poskytovatelé služeb
s působností ve více spolkových zemíchmusí implementovat více systémů paralelně.

Mezinárodní konkurence

Témamezinárodní konkurence a vlivu evropských směrnic a rámcovýchpodmínekna
šetřenou oblast nebylo v rozhovorech tematizováno. Ani zástupci veřejného sektoru
ani zástupci neziskových organizací nevidí v tomto směru v blízké ani delší budouc-
nosti potřebu diskuze. V Německu již na trh pronikají pečovatelské služby s cílem
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zisku a dělají konkurenci tradičním charitativním organizacím. Zatímco jsou posky-
tovatelé služeb z neziskových organizací minimálně částečně odkázáni na podporu
státu, spolkové země nebo města, jednají soukromí poskytovatelé nezávisle na poli-
tických rozhodnutích.Odborníci vychází z toho, že se v příštích letech spirála tlaku na
efektivitu a náklady bude točit stále rychleji. Organizace orientované na zisk s často
finančně silnými koncerny v pozadí si v těchto podmínkách mohou rychle vydobýt
pozici na trhu v lukrativních tržních segmentech. Neziskovým organizacím a veřej-
nému sektoru zůstanou finančně zatížené problémové oblasti.

Výchozí body proaktivních strategií

Ze zmíněných témat budoucnosti lze souhrnem uvést následující body proaktivních
strategií, na kterých je nutné začít pracovat již dnes:
• Lepší využití dostupných prostředků (např. silnější benchmarking; odstranění

dvojkolejnosti mezi zdravotní a sociální oblastí)
• Efektivnější využití dostupných prostředků (např. zřízení alternativních cenově

výhodnějších možností péče jako jsou denní centra péče; vytvoření jednotných stát-
ních úprav)
• Získávání finančních prostředků z alternativních zdrojů (např. spolupráce s vel-

kými hospodářskými podniky; aktivita neziskových organizací v ziskových oblastech
ke křížovému financování)
• Prosazování finančního zaopatření obyvatelstva do budoucnosti, aby se mini-

málně vmajetnějších vrstvách obyvatelstva docílilo zvýšeného vlastního příspěvku
• Prosazování zdravého životního stylu obyvatelstva, který vede k redukci chronic-

kých nemocí
• Posílení sítě neformální péče (např. profesionálně vedené kurzy a svépomocné

skupiny,možnostúlevypro rodinnépříslušníkypečující oosobyblízké, veřejnéuznání
významu těchto neplacených služeb)
• Vývoj a používání profesionálních systémů naměření výkonů
• Vývoj strategií k internacionalizaci a/nebo k adekvátní reakci na změny trhu způ-

sobené internacionalizací konkurence
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Zukunftsperspektiven für Nonprofit Organisationen im sozialen Dienstleis-
tungsbereich

Demographische Entwicklung

Prognosen zufolgewird die Bevölkerungszahl insgesamt stetig steigen und nach dem
Jahr 2030 wieder langsam abnehmen. Insbesondere die ältere und v.a. die hochbe-
tagte Bevölkerungwird drastisch zunehmen.Die Zahl der 65 bis 79-jährigenwird bis
2035 um68,5% (bezogen auf 2000) zunehmen und erst danachwieder leicht sinken.
Die Altersgruppe der Personen mit 80 und mehr Jahren wird bis 2050 um 215,9%
(bezogen auf 2000) gestiegen sein.
Diese drastische Zunahme der pflegebedürftigen Personen erfordert rechtzeitig

Maßnahmen, um einerseits den erhöhten Bedarf decken zu können und andererseits
die Kosten im Griff halten zu können. Ohne zusätzliche Finanzierungsquellen müss-
ten daher zukünftig Qualitätsabstriche bzw. Leistungsreduzierungen gemacht wer-
den. Um dieser Gefahr bereits heute entgegnen zu können und einen Zusammen-
bruch des Betreuungssystems zu verhindern, müssen proaktive Strategien verfolgt
werden.
Ein/e VertreterIn einer Organisation meint: „Ich glaube, dass der Pflegebedarf

gigantisch steigen wird. Wir werden stärker differenzieren müssen. Wir werden Kun-
denschichten ansprechen müssen, die keine Förderungen bekommen. Wir müssen hier
unterscheiden und nicht für alle das gleiche anbieten.Wirmüssen uns vomKuchen der
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Selbstzahler mehr abschneiden, weil wir davon ausgehen können, dass der Anteil der
öffentlichen Hand zurückgeht, weil der Markt wächst.“ Auch seitens der öffentlichen
Hand istman sich der Problematik bewusst: „Es sind alles drei Bereiche, wo die demo-
graphische Entwicklung eine eindeutige Sprache spricht. (…) Da muss jetzt auch ein
Umdenken bei allen beteiligten Kostenträgern da sein. Es wird mit normalen Steige-
rungen von 2-3% einfach nicht möglich sein, weil kein Einsparungspotenzial in aus-
reichendem Ausmaß da ist. Wir haben Kollektivvertrag, BAGS und andere Dinge, die
außertourlich dazukommen, sodass der Finanzrahmen mit einer Steigerungsrate klar
festgelegt werden muss, sonst wird ein normales Arbeiten nicht mehr möglich sein. Die
Alternative heißt Qualitätsverschlechterung. Das glaube ich will auch niemand.“

Abnahme der informellen Pflege

Zusätzlich wird voraussichtlich eine Abnahme der informellen Pflege die Situa-
tion erschweren. Aufgrund demographischer und sozial-struktureller Entwicklun-
gen steht daher ein erhöhter Pflegebedarf einem vermutlich abnehmenden informel-
len Betreuungspotential gegenüber (Badelt, Holzmann-Jenkins et al. 1997). Sollten
nichtmehr finanzielleMittel eingesetzt werden, dannwird sich dies ebenfalls negativ
auf die Versorgung der Pflegebedürftigen auswirken. Die politische, amWirtschaft-
lichkeitsprinzip orientierte Sicht, setzt hier erstens auf eine verstärkte Fokussierung
des Bereichs der informellen Pflege, um deren Rückgang in Grenzen zu halten. Um
Angehörige und privateHelferInnen zumotivieren und zu aktivieren, sollmehr Infor-
mation zu Verfügung gestellt und verstärkt Anreize geschaffen werden. Die Anrech-
nung von Pflegezeiten als Versicherungszeiten kann beispielsweise alsMaßnahme in
diese Richtung gewertet werden. Zweitensmuss der Ausbau dermobilen Pflege- und
Betreuungsdienste, wie auch der teilstationären Versorgung, gegenüber der kosten-
intensiveren stationären Versorgung forciert werden.
Ein nicht unerheblicher Teil der Kosteneinsparungen bei mobilen oder teilstatio-

närenAngeboten kommt allerdings ebenfalls durch einen dabei erhöhten informellen
Pflegeeinsatz zustande. Bei derAusgestaltung der professionellenAngebote ist daher
stets auch derenAuswirkung auf den privatenBereich, d.h. die Verflechtung von pro-
fessionellen und privaten Hilfen zu beachten (Zacher 2003).
Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die auf volkswirtschaftlicher Ebene von

Ineffizienzen sprechen. Schneider und Österle (Schneider and Österle 2003) kri-
tisieren beispielsweise die aktuelle Pflegepolitik, die rhetorisch wie auch praktisch
großen Wert auf informelle Pflege legt. Sie argumentieren, dass die Kosten infor-
meller Pflege, die von den privaten Haushalten getragen werden, erheblich sind.
Auch für die ArbeitgeberInnen entstehen Kosten durch erhöhte Fluktuation und
Absentismus. Die politisch gewünschte Stabilisierung oder Erhöhung der informel-
len Pflege könnte gesamtwirtschaftlich folglich nicht die kostenminimale Strategie
sein.
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Die Strategie der Stärkung bzw. Erhaltung der informellen Pflege muss somit
immer auch darauf achten, dass es nicht zu übermäßig erhöhten ungewünschten
externen Effekten kommt. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Pflegebereich
muss daher immer das Wechselspiel zwischen formeller und informeller Pflege im
Auge behalten und darf nicht einseitige Betrachtungsweisen verfolgen.

„Rund-um-die-Uhr“-Pflege

Eine Herausforderung für die Zukunft wird auch das adäquate Reagieren auf das
zunehmende Angebot von „Rund-um-die-Uhr“-Betreuungsformen. Zurzeit ist es
in Österreich nicht möglich, im Rahmen der mobilen sozialen Dienste eine 24h-
-Betreuung zu bekommen. Andere, ausländische Organisationen mit niedrigerem
Lohnniveau bieten diese jedoch an.
Die befragten VertreterInnen der NPOs und der öffentlichen Hand sind sich einig,

dass diese Angebote in Österreich derzeit nicht finanzierbar sind. Ein Vertreter einer
NPO meint dazu: „Das ist ja genau das Thema. Sie werden in Österreich niemanden
finden, der ihnen diese 24h-rund-um-die-Uhr-Betreuung zu diesem Preis macht.“
Eine Vertreterin der öffentlichen Hand meint dazu: „Das kann kein Bundesland

finanzieren.“
Ein Vertreter einer NPO betont v.a. auch den zunehmenden Wunsch der älteren

Bevölkerung, länger zuHausebleibenzukönnen: „DerBedarfwird immergrößer.Wir
kennenalle die Studien zurDemographie.Wir kennendie Studien zurVeränderungder
Lebensverhaltensweisen imAlter.Mangeht jetztnichtmehrabeinemgewissenAlter ins
Altersheim, sondern versucht sehr stark, im privaten Umfeld zu bleiben.“

TrennungGesundheits- und Sozialbereich

Als schwierig wird auch die oft als „künstlich herbeigeführte“ Trennung zwischen
Gesundheits- undSozialbereichbeschrieben, da esu.a. für die anbietendenOrganisa-
tionen teils äußerst schwierig ist, zuunterscheiden, inwelchenBereichdieZuständig-
keiten fallen.EineVertreterin einerNPObeschreibt: „DerKunde ist jaauchnichtmehr
ein typisch so oder soKunde. Er ist oftmultimorbid, dermit einemakutenGeschehen in
den Gesundheits- und in den Sozialbereich gehört.“
Dabei gäbe es volkswirtschaftlich betrachtet Synergieeffekte zwischen den Berei-

chen. Eine Vertreter einer NPO meint dazu: „Hier gäbe es Einsparungspotentiale,
wenn man die Sozial- und Gesundheitsbereich als Gesamtes betrachten würde.“ Eine
Vertreterin einer NPO betont, dass ihres Erachtens insgesamt genügend finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen, deren Verteilung jedoch nicht optimal ist: „Wir sind der
Meinung, dass im System genug Geld ist, aber das könnte man besser einsetzen und
besser gestalten. ImGesundheitsbereich, aus dem ich komme, da tutmir dasHerz weh,
wenn ich sehe, dass ein Patient ins Krankenhaus kommt für einen Verbandswechsel für
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knappe10Minuten.Das ist dieFrage, obmansichdasaufDauer leistenkann.Draußen
muss er für die HKP zahlen. Das ist verrückt. Diese künstliche Trennung von Förder-
töpfen undFinanzierungen undOrganisationen – ich denke gerade in der heutigenZeit
müsste es doch möglich sein, egal, ob es Bund, Land, Gemeinde oder Private sind, das
besser zu koordinieren.“ Ein Vertreter der öffentlichen Hand meint dazu: „Es müsste
einenGesamtansatz geben.Das Inseldenken ist unter Eitelkeiten zu sehen undnicht im
Sinne des Bürgers. Das ist aber eine Privatmeinung.“

Bundeseinheitliche vs. Länderspezifische Regelungen

Der Bereich der Altenpflege und –betreuung fällt zum Großteil in die Kompetenz
der Länder. Bei insgesamt neun Bundesländern in Österreich führt dies zu einem
Dschungel anGesetzenundRichtlinien.Hier stellt sich die Frage, ob in einemkleinen
Land wie Österreich ein derartiges Vorgehen sinnvoll ist. Die Ergebnisse der Unter-
suchung zeigen deutlich, dass diese heterogene Struktur nicht sinnvoll ist.
V. a. von VertreterInnen der NPOs wird die Heterogenität der Regelungen und

Zuständigkeiten in diesem Bereich kritisiert. Eine Vertreterin einer NPO meint
dazu: „Man bewegt sich zwischen Bundesverantwortung und Landesverantwortung.“
Ein anderer Vertreter einer NPO spricht sich sehr stark für einheitliche Regelungen
aus: „Langfristigmuss es ein System geben, dass in ganzÖsterreich gilt. Es kann nicht
sein,dasseineHeimhilfe ineinemBundesland lerntund ineinemanderennichtarbeiten
darf. Da gibt es viele Dinge, wo der Föderalismus die Geschwindigkeit der Entwicklung
extrem lähmt. Mein Wunsch ist, dass hier der Bund stärker wird und es bundesweite
Regelungen gibt.Daswürde auchdazu führen, dassman in derOrganisation günstiger
arbeiten kann.Wennman ein ähnliches Fördersystem hat in denBundesländern, dann
kann ich Ressourcen teilen und austauschen. (…) Der Föderalismus muss vernünfti-
gere Formen annehmen.“ Ein anderer Vertreter einer Organisation beklagt ebenfalls
die Heterogenität der Regelungen in Österreich: „Es ist mir generell und gerade auch
in diesemBereich unverständlich, dass wir in Österreich so viele verschiedene Regelun-
gen haben.“
Sehr stark werden auch die unterschiedlichen Regelungen bezüglich derBeiträge

der KlientInnen kritisiert. Sowohl die Beiträge von Betroffenen als auch jene ihrer
Angehörigen variieren in den Bundesländern stark. Ein Vertreter einer NPO meint
dazu: „DasMiniland Österreich leistet sich da den blanken Horror und es ist inWahr-
heit eineGnade derGeburt, ob ich inWien diemobilenDienste brauche und sehr wenig
dazuzahlen muss oder ob ich in der Steiermark in der Summe 50% Deckungsbeiträge
zahle.“
Weil unterschiedliche Ausbildungen parallel existieren, kann auch die paradoxe

Situation entstehen, dass jemand, der in einemBundesland einemBeruf nachgeht, in
einem anderen Bundesland unqualifiziert ist. Dazu auch ein Vertreter einer NPO aus
Wien: „Im Moment sind die innerösterreichischen Probleme immer noch sehr gravie-
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rend. Wenn ich denke, dass eine niederösterreichische Heimhilfe immer noch nicht in
Wien arbeiten darf, dann frage ich mich, ob die Menschen in Niederösterreich anders
sind.“ Auch in Kärnten wird von unbefriedigenden Zuständen berichtet, da es keine
gesetzlichenRegelungen für dieHeimhilfeausbildung gibt und es dadurch zu Proble-
men bei der beruflichen Anerkennung in anderen Bundesländern kommt.
Eine weitere Problematik ist die schlechte Zusammenarbeit zwischen den Bun-

desländern. DieNPOswürden sich Kooperationwünschen, sehen aber Hindernisse
von Seiten der öffentlichen Hand. In der Steiermark wird beispielsweise von Pro-
blemen in Grenzgebieten zwischen Bundesländern berichtet: „Z.B. Mariazell. Ein
Gebiet, das eingekesselt ist. Daneben ist NÖ. Da gibt’s kein Abkommen zwischen den
Ländern.Wir haben gesagt, es wäre zielführend, Annaberg undMitterbach mitzuver-
sorgen vonMariazell aus. Daswäre auch einwohnermäßig ideal. Das scheitert aber am
Willen der Länder. Da hat die Steiermark gesagt, wir bekommen keinen Zuschuss des
Landes,wennwirLeute aus einemanderenBundeslandmitbetreuen. FürdieseStunden
können wir also keine Landesgelder in Anspruch nehmen. Das ist sehr kurzsichtig“.
Gleichzeitig wird aber auch immerwieder dieFurcht vor einerNivellierung nach

untengeäußert: „Wenn es einheitliche Standards geben sollte zwischenBundundLän-
dern, dann muss es immer die Möglichkeit geben, dass man besser sein kann, weil wir
denken nicht, dass unsere Standards von allen anderen in der EU erzielt werden kön-
nen. Für uns ist ganz wichtig, dass unser Level nicht nach unten gedrückt wird. Wir
haben über die Jahre so daran gearbeitet und können jetzt wirklich was herzeigen und
zufrieden sein und darauf aufbauend weiterarbeiten. Das wäre nicht einzusehen, wenn
uns eine Bundes- oder EU-Regelung da um Jahre zurückwerfen würde.“

Welches Personal soll eingesetzt werden?

Im Laufe der Studie hat sich auch immer wieder gezeigt, dass verschiedene Ansich-
ten bezüglich desEinsatzes unterschiedlicher Berufsgruppen existieren.Während
sich einTeil derBefragten für den vermehrtenEinsatz vondiplomiertemPersonal ver-
stärkt einsetzt, fordert ein anderer Teil die Reduktion des Anteils von diplomiertem
Personal.
Eine Vertreterin der öffentlichen Hand betont den zunehmenden Bedarf an Heim-

helferInnen: „Es wird auch nötig sein, dass man Leute motiviert, in den Pflegebe-
reich zu gehen. (…) Es kann nicht lauter Chefs geben sondern auch Indianer, die die
Arbeit machen.“ Sie befürchtet allerdings einen Protest des diplomierten Personals:
„Es stockt total und ich glaube, weil die Diplomierten da total dagegen quer gelau-
fen sind.“ In Oberösterreich beispielsweise gab es bis 2002 keine HeimhelferInnen,
wobei dies teilweise von den NPOs noch mit Skepsis betrachtet wird. Ein Vertreter
einer NPO befürchtet: „Ich traue es mir noch nicht einschätzen, ob es wirklich billiger
wird. Ichhabe imMoment eherdenEindruck, dassmanbilligePutzkräfteheranzüchtet
damit.“
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Undweiter: „Gerade die Pflegegeldeinstufungenwerden in diesemBereich aber sehr
funktionalgesehenundwir sagendagegen,dass esnichtdaraufankommt,obderKunde
trinken kann oder nicht, sondern es geht ja auch um seine kognitiven Fähigkeiten, dass
er weiß, dass er trinken sollte, und das erfordert oftmehrBetreuungs- undPflegebedarf
als die Tätigkeit selbst. Da gibt’s dann schon immer Diskussionenmit dem Land.“
Ein Vertreter einer NPOs berichtet ebenfalls, „dass zwischen der Einstufung und

dem, was die Pflegeanamnese ergibt in vielen Bereichen ein hochgradiger Unterschied
ist.“ Er berichtet, dass die KlientInnen oft deutlich niedriger eingestuft werden, als
es tatsächlich nötig wäre. Das führt dazu, das die Organisation weniger bezahlt
bekommt, als sie tatsächlich leistet: „Da knackt es. Da geht der Spargedanke letzt-
endlich zulasten der Beschäftigten, weil sie bei mir Pflegestufe 2 haben und in Wahr-
heit sind die KlientInnen in einer 4er, dann bekommen sie von mir auch die Pflege und
Betreuungeiner4erundnicht ‚Pechgehabt‘.Nurbezahlt bekomme ichdeutlichweniger
dafür.Wenn ichdasabernichtbekomme,habe ichwenigerPersonal. (...)Daswissendie
ganzen Fachabteilungen. Die sagen aber: ‚das ist eine politische Entscheidung‘.“
FehlendesbetriebswirtschaftlichesKnow-HowbeideröffentlichenHandund/oder

denNPOs?
Sowohl von VertreterInnen derNPOs als auch von VertreterInnen der öffentlichen

Hand wird immer wieder teilweise direkt, teilweise latent ein fehlendes betriebswirt-
schaftlichesKnow-HowundwirtschaftlichesDenkenangesprochen,wobeibeideSei-
ten hier v.a. Defizite der jeweils anderen Seite kritisieren.
EinVertreter einerNPOkritisiert an der öffentlichenHand, dass oft ohneBewusst-

sein für Konsequenzen gehandelt wird. Beispielsweise werden Gesetze oft ohne
Berechnung finanzieller Konsequenzen erlassen. Während seines Erachtens Pro-
duktentwicklung nur funktionieren kann, wenn zunächst alle betroffenen ExpertIn-
nen zusammen beraten und erst danach gehandelt wird, funktioniert das System bei
der öffentlichen Hand umgekehrt. Die Fachabteilungen agieren ihrer Fachrichtung
entsprechend, berücksichtigen aber kaum Konsequenzen außerhalb ihrer Fachrich-
tung.
Also Konsequenzen aus fachspezifischen Handlungen in nicht fachrelevanten

Gebieten werden ignoriert. In den anbietenden NPOs kommt es dadurch häufig zu
Problemsituationen. Es soll z. B. höhere Qualität ohne ausreichende Finanzierung
erbracht werden, oder es bestehen einander widersprechende Aufgabenanforderun-
gen, die nicht ausbalanciert werden können.
Seitens der öffentlichenHandwird auch selbst angemerkt, dass der vermehrteEin-

satz vonPersonalmit betriebswirtschaftlichenKenntnissen sinnvoll wäre. InOberös-
terreich wird beispielsweise von der geplanten Einführung von pauschalierten Over-
headkosten für die NPOs berichtet und von einer Vertreterin der öffentlichen Hand
erzählt, dass die unterschiedlichen Organisationen unterschiedlichste Kosten for-
dern. Dazu sagt sie: „Unser Problem ist, dass wir in der Sozialabteilung so schlecht
gestellt sind, dass wir nicht einmal Betriebswirte haben, die das entsprechend prüfen
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können.“ Ein Vertreter der öffentlichenHand ausWien betont in diesemZusammen-
hang auch die Probleme der öffentlichenHand beimLesen vonBilanzen: „Wir haben
immer eine unklare Einschätzung, wie die Finanzsituation eines Trägers tatsächlich
ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir es nicht können. Das wir es nicht können
hängt damit zusammen, dass wir es nicht tun. In der öffentlichen Hand bilanziert nie-
mandundwoher sollendieMenschenkommen, dieBilanzendann lesenund interpretie-
ren können.“ Dies wird sich aber zumindest inWien durch den Fonds Soziales Wien
ändern, da dieser bilanziert und somit mit ähnlichen Fragestellungen wie die anbie-
tendenOrganisationen konfrontiert ist.

Schwierige Leistungsmessung

Ein schwieriges, aber auch wichtiges Thema im untersuchten Bereich ist die Leis-
tungsmessung. Diese kann im Bereich der Altenpflege und Altenbetreuung v.a. aus
zwei Gründen als problematisch bezeichnet werden:
1. Dienstleistungen sind an sich schwer zumessen
2. Sie betrifft sowohl die politische Seite als auch die Unternehmensseite
Dienstleistungen sind durch ihren immateriellen Charakter geprägt (Bieberstein

2001 vgl. S. 28). Dies macht dieOperationalisierung undMessung der Ziele bzw.
Leistungen sehr schwer. Pflege ist darüber hinaus eine spezielle Dienstleistung. Sie
wird meist in Situationen geleistet, in denen ein ruhiger, umfassender Vergleich des
Dienstleistungsangebots nicht möglich ist. Weiters lässt sie sich noch schwerer ope-
rationalisieren. Herman/Heimovics (Herman andHeimovics 1994 vgl. S. 89) berich-
tenbeispielsweisevonProblemenbeiKriterienwie„treatingclientswithdignity“oder
„helping to put clients on the road to self-esteem“, da sie sich nur schwer auf quanti-
tativ messbares Niveau bringen lassen.
Zusätzlich hängt der Erfolg bei Dienstleistungen auch vomBeitrag der Leistungs-

empfängerInnen ab (Horak, Matul et al. 2002 vgl. S. 614f), der sich in folgenden
Aspekten ausdrücken kann:
• Präsenz der Person amOrt, an dem die Leistungserstellung erfolgt
• Integrationsfähigkeit bzw. -willigkeit bei derMitwirkung
• Erbringung einer Eigenleistung bzw. Erduldung vonHandlungen
Die KundInnen werden so zum „externen Faktor“, ohne dessen Präsenz und Ver-

halten das Produkt als Prozess und Ergebnis der Handlungen erst gar nicht zustande
kommt(Scheuch2002vgl.S.12). ImBereichderAltenpflegesinddieKundInnenhäu-
fig nicht oder nur schlecht in der Lage, aktiv anmanchen Tätigkeiten teilzunehmen.
Weiters fehlen den KundInnen meist Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich der

Betreuungsqualität, sodass sie diese selbst dann, wenn sie geistig noch dazu in der
Lage wären, letztlich nicht beurteilen können. Schwierig wird es auch dann, wenn
KundInnen eine bestimmte Leistung bzw. Qualität wünschen, die die Mitarbeite-
rInnen auch theoretisch erfüllen könnten, die aber gesetzlich verboten sind. Der
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Kunde/die Kundin kann nicht verstehen, warum ihremQualitätsanspruch nicht ent-
sprochenwird.AlsBeispielwäre hier dieVeränderungderAufgabenfelder imBereich
der Heimhilfe in Wien zu nennen. Durch gesetzliche Regelungen dürfen Beschäf-
tigte im Bereich der Heimhilfe Leistungen, die sie früher erbracht haben, nicht mehr
erbringen. Sie sind seither primär auf hauswirtschaftliche Dinge fixiert und müssen
sämtliche pflegerischen Maßnahmen an Pflegepersonal abgeben. Dies führte natür-
lich auch zu Irritationen bei den KundInnen, wie auch den MitarbeiterInnen. Ins-
besondere die notwendige Inanspruchnahme mehrerer Dienste und somit mehrerer
Personen verringert auchdenAufbau stabilerBeziehungen zwischenKundInnenund
MitarbeiterInnen.
Außerdem findet Leistungsmessung sowohl auf Seiten der öffentlichen Hand

als auch unternehmensintern statt. Um der Schwierigkeit der Operationalisierung
von Leistungen zu begegnen, entwickelte die öffentliche Hand Sekundärstruktu-
ren zur Leistungsmessung. Insbesondere die besonders umfangreiche und detailliert
geführte Pflegedokumentation sowie teilweise ein ausgeklügeltes Kennzahlensystem
werden gefordert und überprüft. Dies führt häufig zu unwirtschaftlichen Prozessen,
daMittel für Verwaltungsrationalitäten eingesetzt werden und nicht den KundInnen
zu gute kommen. Die Unternehmenmüssen daher abgesehen von den eigenen Leis-
tungsmessungssystemen zusätzliche, nur für die Ansprüche der öffentlichen Hand
notwendige, Dokumentationen durchführen.
Dies hat zwar vielleicht den Vorteil, dass Potenziale leichter aufgedeckt werden

können, gleichzeitig wird aber auch viel Arbeit doppelt gemacht. Selbstverständ-
lich kann eine Leistungsmessung seitens der öffentlichen Hand keine interne Leis-
tungsmessung ersetzen. Eine stärkere Zusammenarbeit und Vereinheitlichung wäre
allerdings durchwegs sinnvoll. Zusätzlich führen auch hier wieder die bundesländer-
spezifisch unterschiedlich geregelten Anforderungen zu Unwirtschaftlichkeiten, da
bundesländerübergreifende AnbieterInnen mehrere Systeme parallel implementie-
renmüssen.

InternationalerWettbewerb

Das Thema internationalerWettbewerb undAuswirkungen von europäischenRicht-
linien und Rahmenbedingungen auf den untersuchten Bereich ist bei den Interviews
überraschenderweise kaum thematisiert worden. Weder VertreterInnen der öffentli-
chen Hand noch der NPOs sahen kurz- bis mittelfristig diesbezüglich Handlungsbe-
darf. In Deutschland drängen bereits verstärkt gewinnorientierte Pflegedienste auf
den Markt und machen den traditionellen Wohlfahrtsverbänden Konkurrenz. Wäh-
rendgemeinnützigeAnbieterInnenzumindest teilweiseauffinanzielleUnterstützung
von Bund, Land oder Stadt angewiesen sind, agieren die privaten AnbieterInnen
unabhängig von politischen Entscheidungen. ExpertInnen gehen davon aus, dass
sich indennächsten JahrendieSpirale ausEffizienz- undKostendruck immer schnel-
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ler drehenwird. GewinnorientierteUnternehmenmit häufig finanzkräftigenKonzer-
nen imHintergrundkönnen sichunter diesenBedingungen raschMarktpositionen in
lukrativenMarktsegmenten aufbauen.DenNPOs und der öffentlichenHand verblei-
ben dann die finanziell belasteten Problemzonen.

Ansatzpunkte für pro-aktive Strategien

Zusammenfassend können aus den erwähnten Zukunftsthemen folgende Ansatz-
punkte für bereits heute zu entwickelnde pro-aktive Strategien gewonnenwerden:
• Effizientere Nutzung der verfügbaren Mittel (z. B. verstärktes Benchmarking;

Abbau vonDoppelgleisigkeiten zwischen Gesundheits- und Sozialbereich)
• Effektivere Nutzung der verfügbaren Mittel (z. B. Aufbau alternativer kosten-

günstigerer Betreuungsmöglichkeiten wie Tagesbetreuungszentren; Schaffung von
bundeseinheitlichen Regelungen)
• Lukrierung finanzieller Mittel aus alternativen Einnahmequellen (z. B. Zusam-

menarbeitmit größerenWirtschaftsbetrieben;TätigwerdenderNPOs ingewinnbrin-
genden Bereichen zur Querfinanzierung)
• Forcierung von vorsorgebewusstem Verhalten in der Bevölkerung, um einen

erhöhten Eigenbeitrag zumindest in wohlhabenderen Schichten zu erreichen.
• ForcierungvongesundheitsbewusstemVerhalten inderBevölkerungzurReduk-

tion chronischer Krankheiten
• Stärkung des informellen Pflegenetzes (z. B. professionell betreute Kurse und

Selbsthilfegruppen, Möglichkeiten der Entlastung für pflegende Angehörige, öffent-
liches Herausstreichen der großen Bedeutung dieser unbezahlten Dienstleistungen)
• Entwicklung und Einsatz professioneller Leistungsmessungssysteme
• Entwicklung von Strategien zur Internationalisierung und/oder zur adäquaten

Reaktion aufMarktveränderungen durch internationalisiertenWettbewerb
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