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Sosial qayğı sahəsində ödəniş və iş 

şəraiti: WICARE 
 

 

WICARE Avropada sosial xidmətlər sektorunda əməkhaqqı və əmək şəraiti haqqında həmkarlar 

ittifaqlarının məlumatlılığını artırmağı nəzərdə tutur. O, Amsterdam Universitetindəki AIAS və 

Bratislavadakı CELSI tədqiqat institutlarından ibarət EPSU və WageIndicator Fondunun birgə 

təşəbbüsüdür. Layihə 2013-cü ilin dekabr ayından 2014-cü ilin dekabrınadək davam edəcək və Avropa 

Komissiyası ( nr VS/2013/0404 ) tərəfindən dəstəklənir. Bütün nəticələr 22 dildə əsas tapıntılarının 

xülasəsi də daxil olmaqla, WICARE Layihəsinin Websaytında yerləşdiriləcək . WICARE əlillərə evdə 

qayğı fəaliyyətləri , evlərdə qayğı , uşaqlara qayğı, sosial iş, rifah və qaçqınlar, icmalar və analoji sosial 

xidmətləri əhatə edir. 

WICARE online sorğu, həmçinin kağız çap sorğusu vasitəsilə sosial xidmət sahələrində çalışan fərdi 

işçilərdən məlumat toplamağı nəzərdə tutur. Sorğuda əmək haqqı və müavinətlər , iş saatları , pensiya 

təminatları , iş şəraiti və iş yükü, əmək müqaviləsi, peşə strukturları və bacarıqları , kollektiv 

müqavilələrin əhatə dairəsi və ödəniş məmnuniyyətinə dair suallar yer alır. Əlbəttə ki, sorğu [milli 

dillərdə)] təşkil edilir. EPSU filiallarından sorğuların aparılmasında öz üzvləri və digər işçilər arasında 

təbliğat aparmaqda fəal rol oynamaq tələb olunur. 

Web sorğu “online” rejimdə aparıla bilər. Bu, ölkənizdəsi web sorğunun linkidir qazancim.az/wicare. 

Zəhmçət olmasa, bu banneri bütün müvafiq həmkarlar ittifaqı saytlarında , eləcə də digər müvafiq 

saytlarda yerləşdirin, banneri mümkün qədər çox website rəhbərləri ilə bölüşün və saytlarda asan gözə 

dəyməsini təmin edin. Bu web sorğu həm də milli WageIndicator saytında yerləşdirilir 

qazancim.az/wicare. 

Çap edilmiş sorğu ( PDF və Word ) elektron poçtla EPSU filiallarına göndəriləcək və onlar isədikləri 

sayda nüsxə çap edə bilərlər. EPSU filiallarından həmin nüsxələri öz jurnallarında, iclaslarda və iş 

yerlərində paylamaq və ya hər hansı digər imkanlardan istifadə etmək tələb olunur. Tamamlanmış 

sorğu vərəqləri iş yerində, iclasların keçirildiyi binalarda və ya həmkarlar ittifaqının binalarında 

qutulara yığılmalı və ya poçt vasitəsilə olmaqla fərqli şəkildə toplanmalıdır. Həmkarlar ittifaqları 

sorğu vərəqinin üzərinə onların qaytarılacağı ünvanı möhür şəklində vura bilərlər. Nəhayət, sorğu 

vərəqlərinin yerləşdirildiyi qutular CELSI-nin Bratislavadakı ofisinə qaytarılmalıdır (pulsuz). 

EPSU filiallarına mövcud olan müxtəliv media vasitələrindən istifadə etməklə mümkün qədər çox 

təbliğat fəaliyyəti həyata keçirmək tövsiyə olunur. Sözqü gedən media vasitələrinə (həmkarlar ittifaqı) 

jurnalları , xəbər bülletenləri, televiziya və ya radio yayımı və ya sosial media aid edilə bilər. Təbliğat 

müddəti 1 oktyabr 2014-cü ilədək davam edəcək. 
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