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Условия на труд и заплащане  

в областта на социалните грижи: WICARE  
 

 

WICARE има за цел да подобри информацията на профсъюзите за работните заплати и условията на 

работа в сектора на социалните услуги в Европа. Това е съвместна инициатива на EPSU, два 

изследователски института — AIAS в университета в Амстердам и CELSI в Братислава — заедно с 

фондацията WageIndicator. Проектът продължава от декември 2013 г. до декември 2014 г. с 

подкрепата на Европейската комисия (nr VS/2013/0404). Всички резултати ще бъдат на разположение 

чрез уебсайта на проекта WICARE, включително обобщение на основните заключения на 22 езика. 

WICARE обхваща дейности на социалните грижи с настаняване, грижи в дома, грижи за деца, 

социална работа, консултации, социално подпомагане, дейности, свързани с бежанците, общността и 

подобни социални услуги. 

WICARE има за цел да събира информация от отделни работници в социалните услуги чрез онлайн 

проучване, както и чрез проучвания на хартиен носител. В проучването има въпроси за работните 

заплати и обезщетенията, работните часове, пенсионните схеми, условията на работа и работното 

натоварване, трудовия договор, структурите на заетост и уменията, условията на колективно 

договаряне и удовлетворението от заплащането. Разбира се, проучването се провежда на 

[национален език(ци)]. Очаква се асоциираните организации на EPSU активно да насърчават 

членовете си и други работници да попълнят проучването.  

Уебпроучването може да бъде попълнено онлайн. Това е връзката към уебпроучването в страната Ви 

moiatazaplata.org/wicare. Моля, публикувайте  банера във всички подходящи уебсайтове на 

профсъюзи, както и в други подходящи уебсайтове, споделете го с възможно най-много 

уебмениджъри и се постарайте да се вижда на сайтовете. Уебпроучването е публикувано също в 

националния уебсайт на WageIndicator moiatazaplata.org/wicare.  

Отпечатаното проучване (в PDF или Word формат) се изпраща на асоциираните организации на 

EPSU, които дотогава могат да отпечатат толкова копия, колкото пожелаят. От асоциираните 

организации на EPSU се изисква да разпространят отпечатаното проучване в своите списания, на 

срещи, работни места или да използват други възможности. Попълнените въпросници се събират 

чрез кутия, поставена на работното място, мястото за среща или сградата на профсъюзите. 

Профсъюзите могат да поставят върху въпросника печат с адреса за получаване. Накрая, кутиите с 

попълнените въпросници трябва да се изпратят на CELSI в Братислава (безплатно).  

Асоциираните организации на EPSU се насърчават да извършват възможно най-много 

промоционални дейности, като използват различни налични медии. Това може да включва списания 

(на профсъюзите), вестници, телевизионни или радиопредавания или социални медии. 

Промоционалният период ще продължи до 1 октомври 2014 г. 
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