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Fizetések és munkakörülmények a 

szociális ellátásban: WICARE  
 

 

A WICARE célja, hogy szerte Európában javítsa a szakszervezetek adatellátását a szociális szektorbeli 

bérekre és munkakörülményekre vonatkozóan. Ez a projekt az EPSU, két kutatóintézet – az AIAS 

(Amszterdami Egyetem) és a CELSI (Pozsony) –, valamint a WageIndicator Alapítvány közös 

kezdeményezése. Az Európai Bizottság által támogatott projekt (VS/2013/0404) 2013 decemberétől 2014 

decemberéig tart. A WICARE projekt webhelyén keresztül az összes eredményt közzétesszük, egyebek 

között a legfontosabb adatok összefoglalóit is 22 nyelven. A WICARE tájékoztat az intézményi gondozással 

kapcsolatos tevékenységekről, az otthoni gondozásról, a gyermekgondozásról, a szociális munkáról, a 

tanácsadásról, a jóléti intézményekről, valamint a menekültügyi, közösségi és egyéb szociális 

szolgáltatásokról. 

A WICARE a szociális szolgáltatásokban dolgozó munkavállalóktól gyűjt adatokat online és nyomtatott 

kérdőíveken. A kérdőívben a bérekre és juttatásokra, a munkaidőre, a nyugdíjrendszerekre, a 

munkakörülményekre és a munkaterhelésre, a munkaszerződésre, a foglalkoztatási szerkezetekre, a szakmai 

készségekre, a kollektív szerződésben foglaltakra, valamint a fizetéssel való elégedettségre vonatkozó 

kérdések szerepelnek. A felmérés természetesen elérhető az összes nemzeti nyelven is. Az EPSU 

tagszervezeteitől azt várjuk, hogy aktívan biztassák tagságukat és a többi dolgozót a kérdőív kitöltésére.  

A weben közzétett felmérés online tölthető ki. Az Ön országában ezen a hivatkozáson éri el a kérdőívet 

berbarometer.hu/wicare. Kérjük, tegye közzé a szalaghirdetést az összes érintett szakszervezeti webhelyen, 

valamint az összes egyéb idevágó webhelyen, ossza meg a lehető legtöbb webkezelővel, és gondoskodjon 

róla, hogy a hirdetés látható maradjon a webhelyeken. A webes kérdőívet a WageIndicator országos 

webhelyén is közzétesszük berbarometer.hu/wicare.  

A nyomtatott kérdőívet (PDF és Word formátumban) e-mailben küldjük el az EPSU-tagszervezeteknek, akik 

tetszőleges példányszámban kinyomtathatják azt. Az EPSU-tagszervezeteket arra kérjük, hogy terjesszék a 

nyomtatott kérdőívet újságjaikban, a gyűléseken, a munkahelyeken vagy bármilyen más lehetséges 

fórumon. A kitöltött kérdőíveket a munkahelyeken, a gyűléseken, a szakszervezeti irodákban kihelyezett 

dobozokban kell összegyűjteni, vagy postai úton is elküldhetők. A szakszervezetek rápecsételhetik a 

visszaküldési címet a kérdőívre. Végezetül a kitöltött kérdőíveket tartalmazó dobozokat az CELSI (Pozsony) 

címére kell visszajuttatni (ez díjmentes).  

Az EPSU tagszervezeteit arra biztatjuk, hogy a rendelkezésre álló médiumok felhasználásával a lehető 

legtöbb helyen hirdessék a kezdeményezést. Ebbe beletartoznak a (szakszervezeti) újságok, az egyéb 

hírmagazinok, a televízió- vagy rádióműsorok, illetve a közösségi média. A hirdetési időszak 2014. október 

1-ig tart. 
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