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Оплата та умови праці в сфері 

соціальної допомоги: проект WICARE 
 

 

Проект WICARE націлений на покращення якості інформації профспілок про заробітну плату і 

умови праці в секторі соціальних послуг по всій Європі. Це спільна ініціатива Європейської федерації 

профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО), двох науково-дослідних інститутів – Інституту 

передових досліджень у сфері праці (AIAS) при Амстердамському Університеті і 

Центральноєвропейського Інституту досліджень у сфері праці у Братиславі (CELSI) – разом з фондом 

WageIndicator. Проект триває з грудня 2013 року по грудень 2014 року і підтримується Європейською 

комісією ( номер VS/2013/0404 ). Всі результати, як і узагальнені основні висновки на 22 мовах, будуть 

опубліковані на веб-сайті проекту WICARE. Проект WICARE охоплює діяльність по догляду в 

соціально-медичних закладах, догляду на дому, догляду за дітьми, догляду за місцем проживання, 

соціальну роботу, консультування, заходи щодо покращення соціального забезпечення, соціальні 

послуги для біженців та схожі соціальні послуги. 

Проект WICARE націлений на збір інформації від окремих працівників соціальних служб за 

допомогою інтернет-анкет, а також друкованих анкет. Анкета включає запитання про заробітні 

плати та соцпакети, графіки роботи, програми пенсійного забезпечення, умови праці та об’єми 

роботи, трудовий договір, професійні склади робітників та їх навички, висвітлення колективних 

переговорів і задоволеність оплатою. Анкети, звичайно, складені державною(ими) мовою(ами). 

Очікується, що філії ЄФПГО будуть активно заохочувати своїх членів та інших працівників до 

заповнення анкети. 

Веб-анкета може бути заповнена в режимі онлайн. Це посилання на веб-анкету у вашій країні 

[mojazarplata.com.ua/ua/wicare. Розмістіть банер на всіх відповідних веб-сайтах профспілок, а також 

на інших відповідних веб-сайтах, поділіться ним з якомога більшою кількістю веб-менеджерів і 

зробіть його видимим на сайтах. Веб-анкета також розміщена на національному веб-сайті фонду 

WageIndicator mojazarplata.com.ua/ua/wicare.  

Друкована анкета (у форматі PDF і Word) буде надіслана електронною поштою філіям ЄФПГО, які 

потім зможуть самі надрукувати стільки копій, скільки забажають. Філії ЄФПГО отримують прохання 

розповсюджувати друковану анкету в журналах, на зборах, на робочих місцях, чи використовувати 

будь-які інші можливості. Заповнені анкети треба збирати у скриньки на робочих місцях, на зборах в 

приміщеннях профспілок або ж за допомогою пошти. Профспілки можуть штампувати зворотню 

адресу на анкеті. Зрештою, скриньки з заповненими анкетами необхідно повернути CELSI в 

Братиславі (безкоштовно). 

Філії ЄФПГО заохочують проводити промо-заходи, використовуючи різні доступні засоби масової 

інформації. Вони можуть включати (профспілкові) журнали, газети, телевізійні чи радіопередачі або 

соціальні мережи. Період проведення промо-заходів буде тривати до 1 жовтня 2014 року. 
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