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Apmokėjimo ir darbo sąlygos 

socialinėje rūpyboje: WICARE 
 

 

WICARE siekia pagerinti profsąjungų informuotumą apie atlyginimus ir darbo sąlygas Europos 

socialinių paslaugų sektoriuje. Tai – jungtinė EPSU, dviejų tyrimų institutų – Amsterdamo AIAS 

universiteto ir Bratislavos CELSI bei WageIndicator fondo iniciatyva. Projektas prasidėjo 2013-ųjų 

gruodį ir tęsis iki 2014-ųjų gruodžio. Jį remia Europos Komisija (Nr. VS / 2013 / 0404). Visi rezultatai, 

tarp jų – pagrindinių duomenų suvestinės 22 kalbomis, bus paskelbti WICARE projekto interneto 

svetainėje. WICARE apima stacionarios globos paslaugas, globą namuose, vaiko globą, socialinį 

darbą, konsultavimą, socialinį aprūpinimą ir prieglobstį pabėgėliams, bendruomenės ir kitas panašias 

socialines paslaugas. 

 

WICARE siekia surinkti individualių socialines paslaugas teikiančių darbuotojų informaciją, 

pateikdama apklausą internetu, taip pat ir spausdintą apklausos formą. Apklausoje užduodami 

klausimai apie atlyginimus ir pašalpas, darbo valandas, pensijų sistemą, darbo sąlygas ir darbo krūvį, 

darbo sutartis, pareigų struktūrą ir įgūdžius, kolektyvines sutartis ir pasitenkinimą atlyginimu. 

Žinoma, apklausa sudaroma [valstybine kalba (-omis)]. EPSU filialai taip pat turi aktyviai veikti, 

skatindami savo narius ir kitus darbuotojus užpildyti apklausą.  

Internetinę apklausą galima užpildyti prisijungus prie tinklo. Tai internetinės apklausos nuoroda Jūsų 

šalyje mysalary.lt/wicare. Prašome patalpinti skelbimą visose atitinkamų profsąjungų, kaip ir kitose 

panašiose, svetainėse, pasidalyti reklamjuoste su kuo daugiau žiniatinklių vadybininkų ir palaikyti jos 

matomumą tinklalapiuose. Internetinė apklausa taip pat skelbiama nacionalinėje „WageIndicator“ 

svetainėje mysalary.lt/wicare. 

Spausdinta apklausa („PDF“ ir „Word“ formatu) bus atsiųsta el. paštu EPSU filialams, kurie galės 

atsispausdinti tiek kopijų, kiek norės. EPSU filialo prašoma, kad jis išplatintų spausdintas apklausas 

savo žurnaluose, susirinkimuose, darbovietėse ar bet kokia kita proga. Darbovietėje, susirinkime ar 

profsąjungų patalpose užpildytas anketas reikia surinkti į dėžę, ar išsiųsti paštu. Profsąjungos 

anketose gali uždėti antspaudą su atgaliniu adresu. Pagaliau dėžes su užpildytomis anketomis reikia 

grąžinti į CELSI Bratislavos (nemokamai).  

EPSU filialai skatinami imtis kuo daugiau reklaminės veiklos, pasitelkiant įvairias prieinamas 

žiniasklaidos priemones. Tai gali būti (profsąjungų) žurnalai, laikraščiai, televizijos ar radijo laidos ar 

socialinė žiniasklaida. Reklamos laikotarpis baigsis 2014-ųjų spalio 1 dieną.  
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http://www.epsu.org/r/682
http://www.epsu.org/
http://www.uva-aias.net/39
http://www.celsi.sk/en/
http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation
http://www.epsu.org/r/682
http://www.epsu.org/r/682
https://www.google.com/url?q=http://mysalary.lt/wicare&usd=2&usg=ALhdy28_ZWkxpyUJdg1zybX4DY2-hy4GAQ
https://www.google.com/url?q=http://mysalary.lt/wicare&usd=2&usg=ALhdy28_ZWkxpyUJdg1zybX4DY2-hy4GAQ
http://www.celsi.sk/en/

