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Platobné a pracovné podmienky v 

sociálnej starostlivosti: WICARE 
 

 
WICARE sa snaží zlepšiť informovanosť odborov o mzdách a pracovných podmienkach v sektore 

sociálnych služieb v rámci Európy. Je to spoločná iniciatíva EPSU, dvoch výskumných inštitúcií – AIAS pri 

Univerzite Amsterdam a CELSI v Bratislave – spoločne s Nadáciou WageIndicator. Projekt prebieha od 

decembra 2013 do decembra 2014 a je podporovaný Európskou Komisiou (nrVS/2013/2014). Všetky 

výsledky budú dostupné prostredníctvom internetovej stránky WICARE, vrátane súhrnov z hlavných 

zistení v 22 jazykoch. WICARE zastrešuje aktivity ústavnej sociálnej starostlivosti, domácej starostlivosti, 

starostlivosti o dieťa, sociálnej práce, poradenstvo, sociálnej starostlivosti, utečencov, komunitné a podobné 

sociálne služby. 

WICARE sa snaží o zozbieranie informácií od individuálnych pracovníkov v sociálnych službách 

prostriedkami on-line prieskumu, ako aj tlačeným prieskumom. Prieskum obsahuje otázky o mzdách a 

výhodách, pracovnom čase, dôchodkovom poistení, pracovných podmienkach a pracovnom zaťažení, 

pracovnej zmluve, štruktúre práce a profesijných zručnostiach, kolektívnom vyjednávaní a spokojnosti s 

platom. Prieskum prebieha, samozrejme, v rodnom jazyku. Predpokladá sa, že pobočky EPSU budú hrať 

aktívnu úlohu v podpore svojich členov a iných pracovníkov v dokončení prieskumu.  

Internetový prieskum môže byť dokončený online. Tu je link pre internetový prieskum vo vašej krajine 

mojplat.sk/wicare. Zverejnite, prosím, banner na stránkach všetkých podstatných odborových organizácií, 

ako aj na ďalších internetových stránkach, zdieľajte banner s čo najväčším počtom web-manažérov a 

umiestnite bannery na viditeľných miestach na stránkach. Internetový prieskum je zverejnený aj na národnej 

internetovej stránke WageIndicator mojplat.sk/wicare.  

Tlačený prieskum ( PDF, Word) bude zaslaný elektronickou poštou do pobočiek EPSU, ktoré si potom môžu 

vytlačiť toľko kópií, koľko bude potrebné. Žiadame pobočky, aby rozmiestnili formuláre prieskumu 

v tlačenej podobe vo svojich časopisoch, na stretnutiach, na pracoviskách alebo prostredníctvom iných 

možností. Vyplnené dotazníky by mali byť vyzbierané v boxoch na pracoviskách či stretnutiach, v 

priestoroch odborových organizácií alebo prostrednáctvom pošty. Odborové organizácie môžu použiť 

pečiatku so spiatočnou adresou na dotazník. Vyplnené dotazníky by mali byť nakoniec vrátené do CELSI v 

Bratislave (bezplatne). 

Pobočkám EPSU sa odporúča vykonať čo najviac propagačných aktivít prostredníctvom rôznych 

dostupných médií ako sú časopisecká literatúra (odborových zväzov), noviny, televízne vysielanie a rozhlas 

či prostredníctvom celospoločenských médií. Propagačné obdobie bude trvať do 1.októbra 2014. 
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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://mojplat.sk/wicare&usd=2&usg=ALhdy29riP0HHex3JudBywzOeth39XJJ9g
https://www.google.com/url?q=http://mojplat.sk/wicare&usd=2&usg=ALhdy29riP0HHex3JudBywzOeth39XJJ9g
http://www.celsi.sk/en/

