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Condiţiile de muncă şi de salarizare în 

sectorul asistenţei sociale: WICARE 
 

 

WICARE urmăreşte să îmbunătăţească informaţiile sindicatelor cu privire la condiţiile de muncă şi de 

salarizare în sectorul serviciilor sociale din Europa. Este o iniţiativă comună a EPSU, două institute de 

cercetare – AIAS din cadrul Universităţii din Amsterdam şi CELSI din Bratislava - împreună cu 

Fundaţia WageIndicator. Proiectul se desfăşoară în perioada decembrie 2013 - decembrie 2014 şi este 

sprijinit de Comisia Europeană (nr VS/2013/0404). Toate rezultatele vor fi puse la dispoziţie prin 

intermediul site-ului proiectului WICARE, inclusiv rezumatele principalelor constatări în 22 de limbi. 

WICARE acoperă activităţi de îngrijire în centre rezidenţiale, îngrijire la domiciliu, îngrijire a copiilor, 

asistenţă socială, consiliere, bunăstare, precum şi servicii sociale pentru refugiaţi, comunitare şi altele 

similare. 

WICARE urmăreşte să adune informaţii de la fiecare asistent social prin intermediul unui chestionar 

online şi al unui chestionar tipărit. Chestionarul cuprinde întrebări despre salarii şi alocaţii, programul 

de lucru, sisteme de pensii, condiţiile şi norma de muncă, contractul de muncă, structuri ocupaţionale 

şi calificări, acoperirea negocierilor colective şi gradul de satisfacţie faţă de salarizare. Evident, 

chestionarul este în toate limbile naţionale. Afiliaţii EPSU trebuie să joace un rol activ în încurajarea 

membrilor şi a altor lucrători să completeze chestionarul.  

Există şi un chestionar care poate fi completat online. Acesta este chestionarul online din ţara dvs. 

salarulmeu.ro/wicare. Vă rugăm să publicaţi bannerul pe toate site-urile sindicatelor relevante, 

precum şi pe alte site-uri relevante, să distribuiţi bannerul către cât mai mulţi administratori de site-

uri şi să-l menţineţi vizibil pe toate site-urile. Chestionarul online poate fi găsit şi pe site-ul naţional 

WageIndicator salarulmeu.ro/wicare.  

Chestionarul tipărit (în format PDF sau Word) va fi trimis prin e-mail afiliaţilor EPSU, care până 

atunci pot tipări ei înşişi câte copii doresc. Afiliaţii EPSU trebuie să distribuie chestionarul tipărit în 

revistele lor, în cadrul întâlnirilor, la locurile de muncă sau cu orice alte ocazii. Chestionarele 

completate vor fi adunate în cutii la locurile de muncă, în cadrul întâlnirilor sau la sediile sindicatelor, 

sau altfel prin poştă. Sindicatele pot indica o adresă de retur pe chestionar. La final, cutiile cu 

chestionarele completate trebuie trimise către CELSI, Bratislava (gratis).  

Afiliaţii EPSU sunt încurajaţi să desfăşoare cât mai multe activităţi promoţionale folosind o gamă 

variată de canale media. Aici sunt incluse reviste (ale sindicatelor), ziare, emisiuni TV sau radio ori 

mijloace de comunicare socială. Perioada promoţiei va dura până 1 octombrie 2014. 
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