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Mzdy a podmínky v sociální péči: 

WICARE 
 

 

WICARE usiluje o zlepšení informovanosti odborových svazů o mzdách a pracovních podmínkách v 

sektoru sociálních služeb napříč Evropou. Jedná se o společnou iniciativu EPSU, dvou výzkumných 

institutů – AIAS při Amsterdamské univerzitě a CELSI v Bratislavě, spolu s Organizací Wage 

Indicator. Projekt probíhá od prosince 2013 do prosince 2014 a je podporován Evropskou komisí (č. 

VS/2013/0404). Veškeré výsledky budou k dispozici na webových stránkách projektu WICARE, a to 

včetně shrnutí hlavních zjištění ve 22 jazycích. WICARE se zaměřuje na aktivity spojené s rezidenční 

péčí, domácí péčí, péčí o děti, sociální prací, poradenstvím, blahobytu, a sociálních služeb zaměřených 

na uprchlíky, komunitu a podobné oblasti. 

WICARE si klade za cíl získat informace od jednotlivých pracovníků v sociálních službách 

prostřednictvím online i fyzického průzkumu. Průzkum obsahuje otázky o mzdách a výhodách, 

pracovní době, důchodových programech, pracovních podmínkách a objemu práce, pracovní 

smlouvě, profesních strukturách a dovednostech, rozsahu kolektivního vyjednávání a o spokojenosti 

se mzdami. Průzkum je samozřejmě prováděný v národní jazyk(y). Očekává se, že budou partneři 

EPSU aktivně podporovat své členy a další pracovníky při absolvování průzkumu.  

Webovou verzi průzkumu je možné vyplnit online. Toto je odkaz na webovou verzi průzkumu pro 

vaši zemi mujplat.cz/wicare. Zveřejněte tento banner na všech relevantních webových stránkách 

odborových svazů a také na jiných relevantních stránkách, sdílejte tento banner s co nejvíce správci 

webů a zajistěte viditelnost na stránkách. Webová verze průzkumu je také zveřejněna na národních 

webových stránkách WageIndicator mujplat.cz/wicare.  

Tištěná verze (ve formátu PDF a Word) bude rozeslána e-mailem všem partnerům EPSU, kteří si poté 

mohou vytisknout potřebný počet kopií. Žádáme partnery EPSU také o šíření tištěného průzkumu v 

časopisech, na schůzích, na pracovištích a při dalších příležitostech. Vyplněné dotazníky můžete 

shromažďovat do krabic na pracovišti, v prostorách konaných schůzí a odborových svazů, případně 

poštou. Odborové svazy mohou na dotazník vytisknout zpáteční adresu. Krabice s vyplněnými 

dotazníky je nutné následně zaslat do CELSI v Bratislavě (zdarma).  

Doporučujeme partnerům EPSU, aby podnikli co nejvíce propagačních aktivit s využitím všech 

dostupných médií. Mohou sem patřit časopisy (odborových svazů), noviny, televizní a rozhlasové 

vysílání a sociální média. Doba propagace bude probíhat do 1. října 2014. 
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