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Recrutare & Menținere în Serviciile Sociale:
Deblocarea Potențialului de Creare a Locurilor de Muncă în Sector

1. Sumar Executiv
Prezentul raport a fost comandat de Serviciile Sociale din Europa pentru a prezenta cazul
creșterii investițiilor în sectorul serviciilor sociale, astfel încât să fie create noi locuri de muncă cu scopul
de a răspunde cererii tot mai mari de servicii sociale. Recrutarea și menținerea angajaților este o
problemă cu care se confruntă acest sector în prezent și în viitor, dar și o oportunitate de a dezvolta
servicii sociale care să îndeplinească nevoile sociale aflate în schimbare. Pentru a face acest lucru,
sectorul serviciilor sociale va avea nevoie de investiții, de un cadru legislativ de suport, un dialog social
activ și recunoașterea valorii față de economie și societate.
Termenul de ‘servicii sociale’ are semnificații ușor diferite în Europa, dar în prezentul raport este definit
ca incluzând:
• Asistență și suport pe termen lung pentru persoanele vârstnice;
• Asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități;
• Asistență acordată copiilor;
• Alte servicii sociale, spre exemplu, suport familial, servicii pentru persoanele cu probleme de
sănătate mintală, abuz de substanțe, persoane fără adăpost, toate promovând incluziunea
socială.
Țările europene se confruntă cu schimbări demografice extinse, cu o populație din ce în ce mai
îmbătrânită, speranțe de viață mai lungă și rate mai mari de dizabilitate și morbiditate (Fundația
europeană 2009; Comisia Europeană, 2015). Deși speranța de viață a crescut în multe țări, acești ani
suplimentari nu vor implica neapărat o stare bună a sănătății, deoarece oamenii, în special femeile,
dezvoltă condiții limitative pe termen lung care le afectează mobilitatea și capacitatea de a trăi
independent. Consecințele diferențelor dintre speranța de viață și speranța de viață sănătoasă sunt
luate în considerare în cadrul cererii tot mai mari de servicii sociale. Pentru oamenii care aparțin
grupurilor cu venituri scăzute, nivelurile speranței de viață și speranței de viață sănătoase sunt și mai
scăzute.
Prin cererea tot mai mare de servicii sociale, acest sector a devenit unul din sectoarele economice cu
cea mai rapidă creștere, generând 7% din rezultatul economic total din EU28. Această rată a rămas
stabilă chiar și după criza financiară din 2008, cu o creștere de 1.7 milioane de locuri de muncă între
2008 și 2015. Deoarece sectorul este unul din sectoarele cu cea mai rapidă creștere economică, devine
evident că potențialul său economic trebuie să aibă o largă recunoaștere și trebuie să informeze
dezvoltarea strategiilor de angajare la nivel național și al UE. Un sector extins al serviciilor sociale nu
numai că beneficiază de prestarea serviciilor sociale, dar mai mulți oameni sunt angajați și, astfel,
consumă mai multe bunuri, acest fapt având un efect de multiplicare asupra integrării în muncă și
creșterii din alte sectoare. Contextul în care politicile de recrutare și menținere a angajaților sunt
implementate formează efectul probabil al acestor politici (Kroezen et al, 2015; Rețeaua Socială
Europeană, 2016). Condițiile pieței locurilor de muncă, spre exemplu, nivelurile de șomaj sau
problemele structurale, cum ar fi lipsa calificărilor, vor afecta capacitatea organizațiilor de a recruta
angajați ai serviciilor sociale. În consecință, extinderea sectorului serviciilor sociale trebuie abordată în
contextul tendințelor de integrare mai largă în muncă la nivelul UE și la nivel național.
Prezentul raport este completat cu o serie de interviuri realizate cu organizații de servicii sociale nonprofit, din șase țări - Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania și Italia – în legătură cu
modul în care aceștia abordează problemele de recrutare și menținere a angajaților. Aceste țări au fost
alese deoarece reprezintă patru sisteme diferite de protecție socială, identificate printr-o tradiție istorică,
un regim de finanțare și organizare a prestărilor de servicii. 1

1

Pentru mai multe lecturi, a se vedea
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/SensAge/d4social_welfare_systems_across_europe.pdf
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Una dintre cele mai importante constatări ale acestei cercetări este că organizațiile au constatat că
recrutarea trebuie să fie responsabilitatea întregii organizații, nu doar a departamentului de resurse
umane. Atât managementul cât și angajații din front-line trebuie să se implice în procesul luării deciziei
privind tipurile de locuri de muncă necesare și expertiza și experiența necesară pentru a efectua munca.
Pentru a face din recrutare și menținere un aspect central pentru organizație, acestea trebuie văzute
ca parte din procesul de planificare. O implicare mai largă a tuturor părților organizației în recrutare și
menținere au indicat, de asemenea, că o abordare mai holistică față de dezvoltarea organizațională
ajută la integrarea angajaților serviciilor sociale în proiectarea și livrarea serviciilor. Organizațiile trebuie
să-și valorifice angajații și trebuie să creeze structuri, spre exemplu noi departamente de instruire care
îi reunesc pe angajați și managementul pentru a identifica prioritățile organizaționale și modurile de
implementare a noilor strategii organizaționale.
Organizațiile de servicii sociale care colaborează strâns cu instituțiile educaționale și universități pot
oferi oportunități suplimentare pentru plasare și experiență în muncă. Interacțiunea dintre organizații și
trainingul vocațional a dus la moduri de influențare a programelor de training, devenind implicate în
proiectarea curriculumului și o capacitate mai mare de răspuns și adaptarea calificărilor și abilităților la
necesitățile utilizatorului.
Pentru a-i încuraja pe tineri, în special mai mult pe bărbați, să ia în considerare o carieră în serviciile
sociale, anumite organizații de servicii sociale au început să se implice în planuri care promovează
voluntariatul și stagiile care contribuie la schimbarea modului în care tinerii percep serviciile sociale.
Acestea ajută la creșterea numărului de tineri care intră în sector și echilibrează, astfel, tendințele de
îmbătrânire ale sectorului. Există, de asemenea, o serie de bariere continue față de îmbunătățirea
recrutării și menținerii. Un aspect important de care societatea are nevoie este înțelegerea faptului că
serviciile sociale nu sunt ca alte sectoare de servicii. Există o relație triunghiulară între utilizatorii
serviciilor, autoritățile statului și prestatorii serviciilor sociale. Serviciile sociale de calitate depind de
dezvoltarea unei relații de încredere între aceste trei grupuri.
Serviciile sociale sunt adeseori lipsite de resurse pentru a aborda gama largă de nevoi din societate.
Politicile de austeritate au dus la reducerea finanțării de la guverne, în special de la guvernele locale,
care limitează nivelul de plată, condițiile de muncă, trainingul, perspectivele de carieră și nu
îmbunătățesc imaginea sectorului printre noii intrați și publicul larg. Serviciile sociale oferă servicii
oamenilor cu nevoi de suport care pot fi pe bază temporară sau permanentă. Din ce în ce mai mult,
societatea trebuie să recunoască că membrii familiei și prietenii vor avea nevoie de servicii sociale la
un moment dat în viață. Valoarea serviciilor sociale și a angajaților care le prestează trebuie să fie
considerată într-o lumină mai pozitivă de către societatea largă. Activitatea serviciilor sociale este încă
văzută ca având un statut negativ în numeroase țări. Acest lucru se va schimba doar dacă condițiile de
lucru, trainingul și plata sunt îmbunătățite, astfel încât activitatea serviciilor sociale să fie apreciată ca
profesie și dacă milioane de prestatori informali de asistență care sunt lăsați să umple goluri pe care
societate și serviciile sociale le lasă în spate, sunt recunoscute și apreciate.
Pentru a extinde recrutarea angajaților din cadrul serviciilor sociale, grupurile profesionale asociate,
spre exemplu, terapeuți în domeniul muncii, fizioterapeuții trebuie încurajați să lucreze în domeniul
serviciilor sociale. Din ce în ce mai mult, formele multi-disciplinare ale prestării serviciilor sociale sunt
considerate mai eficiente. Autoritățile de stat au un rol important de jucat în aprecierea mai înaltă a
angajaților din domeniul serviciilor sociale, prin modul în care îi promovează și îi răsplătesc, ca și prin
schimbarea atitudinilor sociale față de serviciile sociale. Deși utilizatorii serviciilor trebuie să se afle în
centrul proiectării și furnizării serviciilor, autoritățile de stat pot, de asemenea, să contribuie la o
conștientizare mai mare a importanței schimbării managementului organizațiilor astfel încât angajații să
poată avea mai multă responsabilitate pentru proiectarea și furnizarea serviciilor.
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2. Introducere
Prezentul raport a fost comandat de Serviciile Sociale din Europa pentru a prezenta cazul
creșterii investițiilor în sectorul serviciilor sociale, astfel încât să fie create noi locuri de muncă
pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii sociale. Recrutarea și menținerea angajaților
este o problemă cu care se confruntă acest sector în prezent și în viitor, dar și o oportunitate
de a dezvolta servicii sociale care să îndeplinească nevoie sociale aflate în schimbare. Pentru
a face acest lucru, sectorul serviciilor sociale va avea nevoie de investiții, de un cadru legislativ
de suport, un dialog social activ și de recunoașterea valorii față de economie și societate.
Prezentul raport analizează modul în care economia socială și sectorul non-profit abordează
recrutarea și menținerea personalului cu scopul formulării unor soluții de succes, și, de
asemenea, conexiunea cu potențialul sectorului de a genera locuri de muncă. Raportul va fi
utilizat pentru a informa și a face lobby în favoarea schimbării politicii la nivel european și
național.

3. Cererea din ce în ce mai mare de servicii
sociale
Schimbarea demografică și socială
Țările europene se confruntă cu schimbări demografice extinse, cu o populație îmbătrânită în
creștere, speranță de viață mai lungă și rate mai ridicate de dizabilitate și morbiditate (Fundația
Europeană, 2009; Comisia Europeană, 2015). Deși speranța de viață a crescut în multe țări,
acești ani suplimentari nu vor implica neapărat o stare bună a sănătății, deoarece oamenii, în
special femeile, dezvoltă condiții de limitare pe termen lung care le afectează mobilitatea și
capacitatea de a trăi independent. Consecințele diferențelor dintre speranța de viață și
speranța de viață sănătoasă sunt considerate în cadrul cererii tot mai mari de servicii sociale.
Pentru oamenii care aparțin grupurilor cu venituri scăzute, nivelurile speranței de viață și
speranței de viață sănătoase sunt și mai scăzute.
Cu rate în creștere de participare a femeilor la forța de muncă și alte modificări care susțin
egalitatea tot mai mare de gen, modelele familiale de asistență se află în schimbare. Îngrijitorii
casnici asigură o cantitate mare de asistență, neplătită și nesusținută. Pe măsură ce crește
numărul persoanelor vârstnice cu anumite forme de boli, va crește și sarcina asistenței
casnice și neplătite. Îngrijitorii au nevoie de suport pentru a continua să asigure îngrijirea. Au
nevoie de suport profesional pentru activitățile de îngrijire din ce în ce mai complexe, spre
exemplu abordarea demenței. Îngrijirea casnică este cel mai adesea asigurată de femei, nu
mai poate depinde de suportul oamenilor mai în vârstă, persoanelor cu dizabilități sau copiilor.
Este necesară asistență formală de calitate mai ridicată.
Termenul ‘servicii sociale’ are semnificații ușor diferite în Europa, dar în prezentul raport este
definit ca incluzând:
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•
•
•
•

Asistență și suport pe termen lung pentru persoanele vârstnice;
Asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități;
Asistență acordată copiilor;
Alte servicii sociale, spre exemplu, suport familial, servicii pentru persoanele cu
probleme de sănătate mintală, abuz de substanțe, persoane fără locuințe, toate
promovând incluziunea socială.

Servicii sociale și atitudini sociale
Serviciile sociale au câteva caracteristici comune. Acestea se concentrează pe asistența
individului sau grupurilor care necesită suport pentru a funcționa în cadrul societății. Suportul
poate fi necesar pe termen scurt sau pe termen lung, deoarece nivelurile de dependență pot
varia în timp și, astfel, serviciile sociale trebuie prestate într-un mod flexibil. Multe servicii
sociale sunt prestate oamenilor la domiciliul acestora, în comunități sau alte tipuri de
organizare. Trecerea de la asistența instituțională la serviciile bazate pe comunitate sau pe
domiciliu este una dintre cele mai mari transformări ale serviciilor sociale din ultimele două
decenii. Cu toate acestea, această transformare nu este completă și anumite forme de
asistență instituțională sunt încă furnizate. În același timp, pe măsură ce a crescut cererea de
servicii, a crescut și cererea unor moduri diferite de prestare a serviciilor formale cu o abordare
mai individualizată la domiciliu și în comunitate. Acest lucru necesită prestarea serviciilor de
către echipele multidisciplinare care, spre exemplu, combină reabilitarea cu prevenția
(Leichsenring, 2012).
Un alt aspect cu care se confruntă viitorul serviciilor sociale este atitudinea societății față de
grupurile care beneficiază de servicii sociale. Deoarece un procent mai mare din populație
îmbătrânește, oamenii care s-au bucurat de bunăstare vor avea speranțe mai mari de a
cunoaște o bătrânețe activă. Se vor confrunta cu atitudini mai convenționale față de
persoanele vârstnice, care prezumă că oameni sunt definiți prin problemele de sănătate pe
care le au mai degrabă decât prin contribuția pe care o pot aduce în societate. Atitudinile față
de persoanele cu dizabilități se schimbă prin legislația europeană și națională care generează
conștientizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, dar serviciile publice încă nu sunt
întotdeauna proiectate să facă serviciile mai accesibile din punct de vedere fizic și social. În
același timp, atitudinile față de persoanele care trăiesc în sărăcie rămân ostile și reformele
recente privind bunăstarea au introdus măsuri punitive care au făcut și mai dificilă poziția
oamenilor foarte săraci.
O caracteristică definitorie a serviciilor sociale este că există un nivel ridicat de interacțiune
între lucrătorii serviciilor sociale și clienți, fiind necesare bune abilități de comunicare și niveluri
ridicate de empatie și compasiune. Aceste abilități nu sunt ușor de învățat și mulți oameni care
lucrează în serviciile sociale și-au asumat un angajament puternic față de lucrul cu persoane
dezavantajate. Problemele cu care lucrătorii din domeniul serviciilor sociale se confruntă în
încercarea de a presta servicii adeseori subfinanțate sau atunci când nu există servicii sociale
corespunzătoare pentru a îndeplini nevoile particulare ale unui client îi nemulțumesc pe
angajați față de munca prestată. Controlul mediului de lucru este, de asemenea, un
determinant important al satisfacției față de locul de muncă (Eurofound, 2014). Lipsa
controlului contribuie la niveluri ridicate ale cifrei de afaceri și probleme de recrutare.
Activitatea serviciilor sociale este, din punct de vedere emoțional și fizic, solicitantă, intensivă
ca muncă și adeseori prost plătită.
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Extinderea sectorului
Cu toate acestea, prin cererea tot mai mare de servicii sociale, acest sector a devenit unul din
sectoarele economice cu creșterea cea mai rapidă, generând 7% din rezultatul economic total
în EU28. Această rată a rămas stabilă chiar și după criza financiară din 2008, cu o creștere
de 1.7 milioane de locuri de muncă între 2008 și 2015. Această rată a continuat să existe și
după criza financiară din 2008, cu o creștere de 1.7 milioane de locuri de muncă între 2008 și
2015. Între 2008 și 2013, integrarea totală în muncă în UE a scăzut cu 2.9% în grupa de vârstă
de muncă (15-64) cu o pierdere de 6.3 milioane de locuri de muncă. În schimb, numărul de
locuri de muncă în sectorul sănătății umane și în cel social, în grupurile vârstei de muncă (1564), a crescut cu 1.3 milioane între 2008-2013, cu 22.8 milioane locuri de muncă în total (CE,
2014). Dintr-un raport Eurofound (2014) privind condițiile sectoriale de muncă, a rezultat că
sectoarele cum ar fi asistența casnică și activitățile de muncă socială (fără adaptare) au cele
mai mari rate de creștere între 2008 și 2012, cu majoritatea organizațiilor având până la 250
angajați și definite astfel ca întreprinderi mici și mijlocii.
Deși sectorul serviciilor sociale este unul din domeniile cu cea mai mare creștere, această
creștere nu este răspândită în mod egal în UE. În Portugalia, numărul locurilor de muncă a
crescut cu 20%, dar în Bulgaria a scăzut cu 4%. Cota de angajare în sectorul uman și social
variază, de asemenea, de la țară la țară, cu variații de la 20% la mai puțin de 5% (Tabel 1).
Tabel 1: Cota procentuală de angajare în domeniul sănătății umane și sociale pe țară
% Cota de angajare în sectorul
sănătății umane și social
15-19%
10-15%
<5%

Țări
Danemarca, Finlanda și Suedia
Belgia, Franța, Marea Britanie, Germania, Irlanda
România, Bulgaria

Sursa Eurostat LFS/ (Situația integrării în muncă și situația socială din UE 2014)

Majoritatea angajaților care prestează servicii sociale sunt femei cu vârsta de peste 40 de ani
care lucrează part-time, adeseori în ore din afara programului și pentru un salariu relativ
scăzut. În UE, femeile constituie 78% din forța de muncă în sectorul sănătății umane și
sectorul social. 81% din locurile de muncă nou create între 2008 și 2013 au fost ocupate de
femei. Deși femeile formează majoritatea locurilor de muncă, există și o diferență semnificativă
a plății pe criterii de gen. Diferența dintre plata pe gen în sectorul serviciilor sociale și economia
globală este cea mai mare în Italia (20.6% puncte) și Bulgaria (16% puncte). În Suedia și
Danemarca, diferența de plată pe criterii de gen este mai mică decât în economia globală (UE,
2014). Aceste diferențe reflectă un proces întâlnit adeseori în sectorul serviciilor sociale unde
bărbații pătrund pe piața muncii și ajung mai des în joburile de supervizare sau management,
care sunt mai bine plătite. Doar în Suedia și în Danemarca femeile sunt mai des întâlnite în
poziții manageriale.
Cota angajaților din domeniul sănătății umane și cel social cu vârsta de peste 50 de ani a
crescut de la 27% la 32% între 2008 și 2013, cu Germania, Franța, Danemarca și Belgia
prezentând creșteri de peste 1.5 puncte procentuale, iar Bulgaria, Marea Britanie și Italia
având creșteri de 1.0 punct procentual.
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Deși sectorul de sănătate umană și social au menținut o rată de creștere pozitivă de la criza
economică/financiară, măsurile de austeritate introduse de guvernele naționale au redus
cheltuielile legate de serviciile sociale. În majoritatea cazurilor, utilizatorii serviciilor nu
cumpără servicii sociale. Există o relație triunghiulară între utilizatorii serviciilor, autoritățile
statului și prestatorii serviciilor sociale. Serviciile sociale de calitate depind de dezvoltarea unei
relații de încredere între aceste trei grupuri. Serviciile sociale sunt adeseori lipsite de resurse
pentru a aborda gama largă de nevoi din societate. Politicile de austeritate au dus la reducerea
finanțării de la guverne, în special de la guvernele locale, care limitează nivelul de plată,
condițiile de muncă, trainingul, perspectivele de carieră și nu îmbunătățesc imaginea
sectorului printre noii intrați și publicul larg.

Deoarece sectorul este unul din sectoarele cu cea mai rapidă creștere economică, devine
evident că potențialul său economic trebuie să aibă o largă recunoaștere și trebuie să
informeze dezvoltarea strategiilor de angajare la nivel național și al UE. Contextul în care
politicile de recrutare și reținere sunt implementate formează efectul probabil al acestor politici
(Kroezen et al, 2015; Rețeaua Socială Europeană, 2016). Condițiile pieței locurilor de muncă,
spre exemplu, nivelurile de șomaj sau probleme structurale, cum ar fi lipsa calificărilor, vor
afecta capacitatea organizațiilor de a recruta angajați ai serviciilor sociale. În consecință,
extinderea sectorului serviciilor sociale trebuie abordată în contextul tendințelor de integrare
mai largă în muncă la nivelul UE și la nivel național.

4. Politicile UE și sectorul serviciilor sociale
Politicile de integrare în muncă din Uniunea Europeană (UE), cum ar fi Strategia Europa 2020,
au ca scop să stimuleze integrarea în muncă în multe sectoare economice, dar sectorul
serviciilor sociale trebuie să fie recunoscut la nivel mai larg ca un obiectiv de investiție în
politicile UE. Există o serie de politici de integrare în muncă la nivelul UE, care au potențialul
de a afecta sectorul serviciilor sociale și acestea sunt prevăzute mai jos.

Semestrul European
Semestrul European oferă o analiză detaliată a planurilor economice și financiare din Statele
Membre UE care transmite recomandări specifice țării pentru următoarele 12-18 luni. Acestea
contribuie la strategia Europa 2020 privind locurile de muncă și creșterea. Decizia din 2015
de a eficientiza Semestrul European, astfel încât să pună un accent mai puternic pe integrarea
în muncă și pe performanța socială cu dialog democratic îmbunătățit și promovarea
convergenței prin etalonarea și urmărirea celor mai bune practici trebuie să ofere o
oportunitate de a pune accent pe importanța sectorului de servicii sociale asupra creșterii
economice, dacă există o participare activă a tuturor Statelor Membre.

Analiza Creșterii Anuale
Ca parte a Semestrului European, Analiza Creșterii Anuale (2016) a stabilit ce trebuie făcut la
nivelul UE pentru a susține strategiile la nivel național pentru susținerea creșterii, crearea
locurilor de muncă și consolidarea corectitudinii sociale. Acesta a recunoscut problemele cu
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care s-a confruntat UE atunci când cheltuielile publice globale pe educație au scăzut cu 3.2%
și aproape jumătate din Statele Membre au înregistrat un declin în cheltuielile pentru educație.
Arată că “Necesitățile de modernizare, de aliniere mai bună a abilităților și pieței muncii și
investițiile susținute în educație și training, inclusiv competențele digitale, sunt esențiale pentru
integrarea viitoare în muncă, creșterea economică și competitivitatea în UE” (CE, 2015: 3).
Cu toate acestea, sunt încă necesare mai multe investiții în infrastructura socială.
Acest lucru a fost adresat prin ‘Planul de detaliu privind Inovațiile Digitale în Transformarea
Asistenței Medicale și Sociale’ (2017) care are ca scop utilizarea de noi tehnici și capacitatea
ca abilitățile digitale să poată contribui la rezolvarea unora dintre problemele percepute ale
sistemelor existente de sănătate și asistență socială. Acestea includ îmbunătățirea coordonării
dintre prestatorii de servicii, cetățeni, pacienți, îngrijitori, profesioniști și punerea acestor părți
implicate în centrul inovațiilor pentru a crește promovarea sănătății, auto-managementul
condițiilor pe termen lung și noi perspective pentru pacient. Inovațiile digitale, dacă sunt
proiectate cu implicarea utilizatorului, sunt considerate un mod de a rezolva anumite probleme
cu care se confruntă sistemele europene de sănătate și servicii sociale, inclusiv lipsa forței de
muncă EU, 2017). Totuși, există încă multe lucruri de făcut pentru a debloca potențialul
integrării în muncă din sectorul serviciilor sociale.

Reforme
Prin Analiza Creșterii Anuale 2016, s-a recunoscut că sunt necesare reforme în sistemele de
sănătate și serviciile sociale din Europa. Finanțarea sustenabilă și “încurajarea prestării și
accesului la serviciile efective primare de îngrijire a sănătății, reducând astfel utilizarea inutilă
a unei asistențe de specialitate și spitalicești …. Și îmbunătățirea promovării sănătății și
prevenirii bolilor” sunt trei dintre prioritățile pentru 2016 (CE, 2015:43). Deși guvernelor
naționale li se solicită, ca parte a unei strategii de îmbunătățire a serviciului de îngrijire orientat
către pacient, să promoveze “transferul de la asistența instituțională la asistența bazată pe
comunitate, prin dezvoltarea și asigurarea unor noi standarde de calitate și prin creșterea
nivelurilor de personal”, nu există recomandări clare privind modul în care acest lucru trebuie
să reușească. Deși anumite State Membre au îmbunătățit suportul pentru îngrijitorii casnici,
vor fi necesari angajați mai formali plătiți și trebuie implementate măsuri pentru a recruta, a
instrui și a menține noi angajați în cadrul serviciilor sociale.

Noua Agendă a Abilităților pentru Europa
Necesitatea de instruire a mai multor angajați în domeniul serviciilor sociale poate poate fi
soluționată prin Comunicarea CE ‘Noua Agendă a Abilităților pentru Europa – modernizarea
pieței muncii’ (2016) care are ca scop îmbunătățirea calității și relevanței formării abilităților,
creșterea vizibilității și comparabilității abilităților și calificărilor și îmbunătățirea înțelegerii și
informării abilităților, astfel încât oamenii să poată avea opțiuni mai bune de carieră. CE
propune să revizuiască Cadrul European de Calificări, astfel încât calificările de nivel EQF să
se bazeze pe principiile comune ale Asigurării Calității, să susțină utilizarea EQF de către
partenerii sociali, autoritățile publice și alte părți implicate și să se străduiască să garanteze
că aceste calificări sunt comparabile între țările din UE și din afara UE. Un Instrument de Profil
al Abilităților UE pentru Cetățenii din Țări terțe a fost lansat în iunie 2017 pentru a-i ajuta pe
oameni să dezvolte un profil de abilități și pe agenții care lucrează cu Cetățenii din Țări terțe
pentru a oferi suport și orientări (CE, 2017). Acest lucru va duce la facilitarea integrării pe
piața muncii de către cetățenii din țări terțe, avantajoase pentru sectorul serviciilor sociale.
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Planul de Investiții UE
Planul de Investiții UE este o inițiativă importantă dezvoltată de către Uniunea Europeană și
Banca Europeană pentru Investiții pentru a ajuta la finanțarea (creditele) pentru întreprinderi,
inclusiv prestatorii de servicii sociale. Funcționează pe trei domenii principale. Fondul
European pentru Investiții Strategice (EFSI) are ca scop încurajarea investirii unei sume de
peste €300 miliarde în investiții pe trei ani în întreprinderile mici și mijlocii din Europa (IMM) și
proiecte de Infrastructură. Recomandări și suport pentru părțile implicate prin Hub-ul de
Consultanță pentru Investiții Europene (EIAH) și Portalul Proiectului de Investiții UE (EIPP)
Facilitarea Cadrelor Legale vor susține, de asemenea, investițiile economice (EASPD, 2017).
Cu toate acestea, Planul de Investiții UE este încă în fază incipientă de implementare și sunt
multe lucruri de făcut pentru a acorda împrumuturi semnificative prestatorilor de servicii
sociale.

Fondul Social European
Fondul Social European (ESF) joacă un rol important în asigurarea de training pentru
creșterea abilităților, crearea de locuri de muncă și promovarea incluziunii sociale. Încurajarea
antreprenorilor sociali, parteneriatelor locale, incluziunii sociale și combaterea marginalizării,
ESF deja contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale. A jucat un rol important în asigurarea
trainingului și programelor de intrare pe piața muncii pentru mii de angajați ai serviciilor sociale
din ultimii 60 de ani. În Germania, programul "Tailwind" (rückenwind) are ca scop menținerea
și sprijinirea angajării oamenilor în economia socială, ca și susținerea dezvoltării
organizaționale integrate și sustenabile în organizațiile de servicii sociale. Aceasta include
asigurarea dezvoltării resurselor umane pentru a îmbunătăți adaptabilitatea și capacitatea de
angajare a personalului și a permite organizațiilor de servicii sociale să răspundă mai bine la
schimbările demografice. În Germania, “Tailwind” se adresează tinerilor, grupurilor
dezavantajate și persoanelor fără un loc de muncă plătit, cu suport de la programele de
finanțare ESF la nivel federal și de stat, luând în considerare caracteristicile pieței locale a
muncii atunci când sunt finanțate proiecte de integrare în muncă (Fondul Social European,
2017). Organizațiile de servicii sociale, cum ar fi Caritas, Diakonie și Crucea Roșie, au
participat la programele “Tailwind” și oferă o gamă de servicii care îi pot ajuta pe oameni să
reintre pe piața muncii. Organizațiile de servicii sociale vor putea susține extinderea integrării
în muncă în serviciile sociale prin programele ESF din Europa.

Dialog civil și social
Dialog civil
ONG-urile europene joacă deja un rol activ în dialogul societății civile cu instituțiile UE.
Acestea joacă un rol important în lobby-ul pentru un cadru mai puternic de politică socială în
politicile UE față de incluziunea socială și un model economic care se bazează pe investiții
sociale, sustenabile și inclusive. Sectorul serviciilor sociale va face parte integrantă din
această Europă mai socială și astfel trebuie să se reflecte în discuții de politică socială și
dialog civil.
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Dialogul Social
Dialogul social se definește ca ‘dialogul dintre management și forța de muncă’ și este un
instrument promovat la nivel local, național și european. Sectorul serviciilor sociale se
confruntă cu un număr de probleme care trebuie rezolvate pentru a menține o rată a creșterii
care să îndeplinească cererea de servicii. Prestarea serviciilor va depinde de stabilirea unei
forțe de muncă sustenabile. Problemele de muncă, cum ar fi orele maxime de muncă,
concediu de maternitate/paternitate și termenii și condițiile angajaților în serviciile
externalizate vor fi adresate în cel mai eficient mod la nivel european. Dialogul social va ajuta
la crearea unui acord privind o gamă de instrumente, coduri de conduită, instrucțiuni și cadre
pentru acțiune care ar putea fi adaptate la sectorul de servicii sociale la nivel național și local.
Dialogul social la nivelul UE va ajuta la împărtășirea unor modele reușite de bună practică și
unor soluții la problemele cu care se confruntă sectorul de servicii sociale, spre exemplu
recrutarea și menținerea angajaților și aspectele de achiziție publică. Problemele comune
există în țările europene și vor fi abordate în modul cel mai eficient prin asigurarea schimburilor
de informații la nivelul UE între partenerii sociali, ceea ce ar putea contribui la o mai bună
înțelegere a schimbărilor care au loc în sector și modului în care trebuie protejată valoarea
socială a serviciilor sociale. Summitul social tripartit pentru Creștere și Integrare în Muncă,
care se reunește anual, contribuie la dialogul social prin asigurarea participării efective a
partenerilor sociali în implementarea politicilor sociale și economice UE aplicabile și sectorului
serviciilor sociale.

Pilonul European pentru Drepturi Sociale
Propunerea unui Pilon European al Drepturilor Sociale (EPSR), lansată de Comisia
Europeană în aprilie 2017 prevede un număr de principii cheie și drepturi de a susține piețele
de muncă corecte și în bună stare de funcționare și sistemele de protecție. Prestatorii de
servicii sociale joacă un rol instrumental în livrarea și impactul pe care aceste principii le au
asupra EPSR și l-ar putea folosi ca pe o oportunitate pentru a impune standarde mai înalte
pentru drepturile sociale și, în mod potențial, va ajuta la îmbunătățirea bunăstării grupurilor
vulnerabile din Europa. Propunerea EPSR a fost însoțită de un așa-numit ‘pachet social’,
inclusiv propuneri concrete pentru inițiativele obligatorii din punct de vedere legal destinate
îmbunătățirii echilibrului muncă-viață pentru părinți și îngrijitori și protecție specială pentru toți
angajații. Dacă EPSR este implementat în toate Statele Membre UE ar putea, astfel, să joace
un rol semnificativ și în îmbunătățirea condițiilor de lucru din sectorul social din UE.

5. Sisteme de Protecție Socială
Prestarea serviciilor sociale în Europa se caracterizează printr-un amestec de implicare a
familiei, societății civile, bisericii, pieței și prestațiilor de stat. Toate țările au o formă de
asistență informală, completată cu diferite tipuri de servicii formale, finanțate prin impozitare,
asigurări sociale și/sau asigurări private. Serviciile sunt din ce în ce mai mult prestate la
domiciliu și în comunitate, cu o reducere a implicării instituționale (CE, 2011). Interfața dintre
serviciile medicale și serviciile sociale are o influență importantă atât asupra finanțării cât și
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asupra prestării serviciilor sociale în multe țări, deoarece sunt adeseori finanțate în diferite
moduri. Rolul sectoarelor non-profit și cu profit s-a extins în ultimii 20 de ani în aproape toate
țările din Europa, adesea din cauza restructurării rolului statului în prestarea serviciilor sociale.
Acest lucru se caracterizează prin faptul că guvernele devin ordonatoare ale serviciilor de
asistență mai degrabă decât prestatori de servicii. Prestatorii non-profit și cu profit și-au extins
prestațiile deoarece au fost contractați de către stat.
Există dezbateri extinse privind modul în care se clasifică sistemele de servicii sociale
naționale și măsura în care există asemănări și deosebiri între țări. (Esping-Andersen, 1990;
Arts și Gelisson, 2002). În prezentul raport, au fost alese șase țări, Bulgaria, Republica Cehă,
Finlanda, Franța, Germania și Italia, deoarece reprezentau patru sisteme sociale diferite de
protecție, după cum sunt identificate prin tradiția istorică, regimul de finanțare și organizarea
prestării serviciilor. Pentru a pune constatările cercetărilor în context, vor urma scurte profiluri
ale sistemelor sociale de protecție în cele șase țări, pentru a ilustra unele din provocările cu
care se confruntă sistemele naționale de protecție.

Tabel 2: Țări și sisteme de servicii sociale
Țara

Tipul sistemului de servicii sociale

Bulgaria

Modelul de suport familial

Republica
Cehă

Modelul de suport familial

cu

anumite

Caracteristici
Reforme din 1990 cu transfer de la asistența
instituțională către asistența bazată pe
comunitate/domiciliu. Extinderea sectorului
non-profit și cu profit.
Transfer de la asistența instituțională către
asistența bazată pe comunitate/domiciliu, dar
dezvoltare lentă.

Finlanda

Impozitare
suportate

costuri

Franța

Asigurări sociale & anumite impozitări

Tradiție puternică de prestații socio-economice

Germania

Asigurări sociale

Tradiție puternică de prestații socio-economice

Italia

Suport familial către finanțarea de
către stat a serviciilor sociale

Tradiție puternică de prestații socio-economice

Sistem finanțat de stat transferat
prestatori cu profit și non-profit.

către

Tabelul 3 arată populația, % PIB protecție socială, numărul de angajați în servicii sociale și
valoarea estimată/rata de creștere a sectorului. Bulgaria și Republica Cehă au cele mai
scăzute procente din PIB cheltuite pe protecție socială.
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Tabel 3: Numărul de angajați în serviciile sociale și valoarea/creșterea sectorului

Bulgaria
Republica
Cehă

7.2

% populația
cu
vârsta
65+
(2014)
19.6

10.5

Finlanda
Franța

Țara

18.5%

Numărul
angajați
serviciile
sociale
30,000

17.4.

19.7%

100,000

5.4

19.4

31.9%

185,800

65.8

18.0

34.3%

980,000

Populație
(milioane)
(2015))

%
PIB
protecție
socială

de
în

Germania

80.7

20.8

29.1%

1,788,656 și
222,943
(fără
asigurări
sociale)

Italia

60.7

21.4

29.9%

480,634

Valoarea
sectorului/rata
creștere

de

n/a
0.7% GDP
3.7% creștere locuri
de muncă
7% rata de creștere a
locurilor de muncă
2000-2007
€1.5 miliarde
Valoare
adăugată
brută 6.7%
16.2%
creșterea
locurilor de muncă și
8.1%
creșterea
locurilor de muncă
(fără asigurări sociale)
Impactul economic al
sectorului non-profit
estimat la 4% PIB

Sursa: Rapoartele PESSIS (PESSIS, PESSIS 2, PESSIS 3) și Eurostat

Bulgaria
Legea pentru Asistență Socială (LSA), adoptată în 1998 și modificată de câteva ori de atunci,
a definit serviciile sociale ca fiind ‘activități destinate să sprijine incluziunea socială a grupurilor
dezavantajate și să le ajute să trăiască în demnitate’. LSA prevede servicii sociale în
comunitate (familie sau mediu asemănător familiei) și în instituții specializate. Noii prestatori
de servicii, care includ prestatori non-profit și cu profit, și-au redus dominația sectorului public
ca prestator de servicii sociale (Tomev et al, 2014).
Descentralizarea prestării de servicii sociale către municipalități, cu finanțare prin bugetele
delegate, a schimbat baza finanțării, concentrând-o mai mult la nivel local. Politicile de
promovarea a dezinstituționalizării au dus la închiderea instituțiilor și crearea unor noi servicii
bazate pe comunitate ca o alternativă la asistența instituțională. Există un accent pe
încercarea de a face serviciile mai individualizate, mai integrate și mai flexibile, încercând să
fie urmărite serviciile adresate persoanelor celor mai vulnerabile (Tomev et al, 2015).
Republica Cehă
Legea privind Serviciile Sociale (2007) prevede modul în care serviciile sociale sunt definite
și prestate. Acestea sunt definite ca: ‘activitate sau set de activități conform prezentei Legi
care asigură ajutorul și suportul pentru incluziunea socială sau prevenirea excluderii sociale’.
Serviciile sociale sunt destinate să-i ajute pe oameni să-și trăiască viața într-un mod obișnuit
– ‘îi ajută să lucreze, să facă cumpărături, să se ducă la școală și la biserică, să participe la
activități pentru timpul liber, să aibă grijă de gospodărie și alte lucruri obișnuite care sunt
uzuale până în momentul în care o stare sau un incident le elimină’. Termenul “servicii sociale”
acoperă asistența socială, prevenția socială și serviciile de consultanță. Serviciile de
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consultanță sunt destinate să mărească nivelul includerii sociale și sunt prestate pentru un
număr de 700,000 utilizatori, adică aproximativ 7% din populația Cehiei, deși nu sunt
disponibile în mod uniform în întreaga țară. Accesarea serviciilor este mai ușoară în zonele
urbane. Serviciile sociale publice sunt finanțate de la bugetele publice și sunt definite în
legislație. Există o creștere a numărului de prestatori non-profit (Horecky, 2015).
Finlanda
Conform Legii Protecției Sociale (710/1982), municipalitățile au devenit responsabile pentru
organizarea serviciilor sociale conform cerințelor populației locale. Serviciile sociale dispuse
de municipalități acoperă:
• Servicii pentru vârstnici, servicii de ajutor domestic, locuințe protejate și activități de
asistență medicală rezidențială;
• Serviciile pentru persoane cu dizabilități, serviciile sociale generale sunt servicii
primare și servicii speciale (locuințe, dispozitive de asistență, transport și servicii de
interpretariat) sunt utilizate, dacă este necesar;
• Servicii pentru copii și familii, asistență de zi, servicii de asistență casnică, activități de
asistență familială rezidențială și profesională pentru copii și tineri;
• Servicii de suport, tratament și reabilitare pentru utilizatorii substanțelor și familiile
acestora și, de asemenea, servicii pentru persoane cu probleme de sănătate mintală.
Sistemul finlandez de protecție socială, în forma sa curentă, a început în anii 1970 și 1980.
Modificările din sistemul de protecție socială au extins gama de servicii disponibile și servicii
diferențiate pe grupuri țintă. Ca și în cazul multor altor țări, asistența cea mai instituțională a
fost înlocuită cu servicii în cadrul comunității. În prezent, serviciile de asistență neinstituțională
sunt o prioritate în serviciile oferite tuturor grupurilor țintă. Asistența instituțională trebuie
utilizată doar atunci când serviciile de asistență neinstituțională nu sunt suficiente pentru a
garanta tratamentul și asistența necesare. Scopul este ca oamenii să fie ajutați să trăiască
acasă cât se poate de mult timp. Sectorul cu profit și sectorul non-profit a început să presteze
servicii la începutul anilor 1990 (Vuorenkoski, 2008).
Franța
Termenul ‘acțiune socială’ este utilizat pentru a acoperi o gamă de ramuri de servicii sociale
care lucrează cu oameni mai vârstnici, persoane cu dizabilități, îngrijirea copiilor, ca și o gamă
largă de alte servicii. Au existat câteva modificări majore aduse modului în care serviciile sunt
finanțate și accesate. O reformă majoră a sistemului francez făcută asistenței pe termen lung
s-a realizat în anul 2002, spre exemplu prin introducerea Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), care oferă numerar pentru asistența persoanelor vârstnice vulnerabile.
APA este o schemă națională, implementată la nivel local și acoperită de taxe locale.
Asistentele medicale și părțile implicate în asistența medicală sunt angajați independenți sau
proveniți de la organizații non-profit (servicii la domiciliu) reprezintă principalul personal de
profesioniști medicali și asistență medicală la domiciliu (Le Behan & Martin, 2010). Alte servicii
sociale sunt, de asemenea, prestate de agențiile publice și non-profit care oferă servicii de
curățenie și asistenți personali pentru a îngriji persoanele vârstnice, care sunt organizate la
nivel local. În 2002, o nouă categorie de asistență rezidențială a fost introdusă, denumită
instituții pentru vârstnici dependenți (EHPAD) care oferă cazare și asistență medicală (Le
Behan & Martin, 2010). Un număr tot mai mare de companii s-au implicat în stabilirea paturilor
EHPAD.
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Germania
Nu există nici o definire obligatorie din punct de vedere legal a serviciilor sociale, dar serviciile
sociale au ca scop restaurarea sau îmbunătățirea vieții fizice și emoționale a individului și
calitatea vieții (Heinze 2011:169). Nucleul activității serviciilor sociale este asigurarea
ajutorului și protecției care sunt oferite în principal și finanțate public de către prestatori de
servicii sociale profesioniști (Brinkmann 2010:3). Un nou sistem de asigurare a asistenței pe
termen lung a fost introdus în anul 1994. A stabilit o asigurare a asistenței sociale pe termen
lung (LTCI) și o asistență privată obligatorie pe termen lung care să acopere întreaga
populație. Toate produsele de asigurare sunt acoperite astfel, în plus, există coplăți private și
înseamnă asistență testată, în special pentru asistența medicală la domiciliu. Prestatorii de
servicii sociale provin din sectoare publice, cu profit sau non-profit, sectorul public având
responsabilitatea coordonării și contractării la diferite niveluri de guverne - federal, de stat și
municipal. Sectorul non-profit/de caritate este un prestator major de servicii sociale.
Finanțarea vine dintr-o gamă variată de surse: asigurări sociale, plată particulară și stat
(Hilbert et al, 2012).
Italia
În anul 2000, sectorul de servicii sociale a fost supus reformei sectoriale (Legea nr. 328/2000)
și reformei constituționale (Legea nr. 3/2001). Aceasta a dus la modificări semnificative ale
managementului și reglementărilor politicii în Italia. Cea mai importantă modificare a implicat
crearea unui sistem de planificare socială operațională la nivel regional, zonal și local,
implicând statul și părțile non-profit care lucrau împreună (Cortese, 2014).
Serviciile sociale acoperă o gamă largă de servicii, inclusiv încercarea de a ușura sărăcia, de
a promova egalitatea de șanse, de a sprijini persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități,
persoanele cu probleme de consum de droguri, migranții și refugiații și alte forme de acțiuni
sociale. Plata beneficiilor în numerar este o parte importantă a serviciilor sociale care susțin
asistența informală la domiciliu. Toate serviciile sunt prestate de serviciile sociale publice și
organizațiile non-profit. Sectorul public local adeseori externalizează managementul serviciilor
sociale prin contractarea externă a organizațiilor non-profit (Cortese, 2014).

Deși aceste șase țări au ușoare diferențe în sistemele de servicii sociale, există multe
asemănări. Există o cerere tot mai mare de servicii sociale; transferul de la asistența
instituțională la asistența la domiciliu sau bazată pe comunitate se produce de peste două
decenii, dar există încă modificări de atitudine instituțională și socială necesare înainte ca
oamenii cu diferite tipuri de dizabilități să poată duce vieți active la domiciliile proprii; Există o
presiune tot mai mare pentru servicii mai individualizate, cu mai multe servicii de asistență la
domiciliu. Anumite țări au introdus reforme ale organizării și finanțarea serviciilor sociale, dar
sustenabilitatea pe termen lung a sectorului de servicii sociale nu este încă sigură în aceste
țări. Cu toate acestea, cererea de angajați în sectorul serviciilor sociale va continua să
crească. Potențialul de integrare în muncă a sectorului de servicii sociale este împărtășit de
multe țări și trebuie luat în considerare în strategiile mai largi de creștere economică la nivel
național și european. Există câteva aspecte care trebuie soluționate înainte să poată fi realizat
potențialul deplin al sectorului serviciilor sociale ca sursă de încadrare în muncă, un prestator
de servicii sociale și promotor al includerii sociale. Unul din cele mai importante aspecte este
recrutarea și menținerea angajaților din domeniul serviciilor sociale.
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6. Recrutarea și Menținerea Angajaților
Organizațiile din sectorul public cu profit și non-profit trebuie să asigure o furnizare adecvată
a forței de muncă pentru a funcționa în mod efectiv. Managementul resurselor umane, în
special pentru activități intensive de muncă, cum ar fi serviciile sociale, este cheia pentru
prestarea reușită a serviciilor. Recrutarea și menținerea forței de muncă este influențată de o
serie de factori, unul din principalii fiind schimbările demografice. O forță de muncă tot mai
îmbătrânită prezintă organizări cu provocări specifice nu numai în recrutarea personalului și
menținerea acestuia în funcție pentru o perioadă cât mai mare cu putință, ci și în construcția
unei noi forțe de muncă mai tinere. Impactul schimbărilor mai largi din societate, spre exemplu
din forța de muncă, va duce la o cerere crescută de prestări de servicii sociale, în special în
asistența mai formală. Cele șase țări care au făcut obiectul acestei cercetări au diferite niveluri
de șomaj, Republica Cehă și Germania având nivelul de șomaj sub 4%. Prevederea și
creșterea integrării în muncă într-o țară luată în ansamblu are un impact asupra recrutării și
menținerii în funcție a angajaților din domeniul serviciilor sociale. Sectorul serviciilor sociale a
fost considerat în mod tradițional ca parte a serviciilor de protecție socială, finanțate de guvern
și, astfel, parte a cheltuielilor publice. Cu toate acestea, există în prezent o conștientizare tot
mai mare a faptului că, fiind un sector intensiv de muncă, sectorul serviciilor sociale contribuie
la economie prin asigurarea locurilor de muncă și cheltuielile rezultate ale consumatorului pe
care le generează. În consecință, acest sector trebuie văzut în contextul unei creșteri
economice mai largi și politicilor privind integrarea în muncă de către UE și guvernele
naționale.

Intervenții Efective
Studii anterioare privind recrutarea și menținerea personalului au dezvoltat cadre analitice
pentru a ajuta la înțelegerea intervențiilor utilizate (Webb & Carpenter, 2012; Frerichs et al.,
2015; Schulz & Geyer, 2013; Eurofound, 2016). Ce a rezultat din interviurile părților implicate
este că există diferite tipuri de intervenții care funcționează în cadrul organizațiilor și/sau în
afara organizațiilor. Unele intervenții pot fi clasificate ca fiind destinate să schimbe atât
organizația cât și societatea. Acest fapt demonstrează că intervențiile de recrutare și
menținere au scopuri mai largi. Acestea încearcă și modifică dinamica organizațională internă,
modul în care este percepută organizația la nivel extern și, într-un sens mai larg, modul în
care natura muncii serviciilor sociale este percepută de către societate. Recrutarea și
menținerea efective constituie o balanță foarte exactă a tuturor acestor intervenții.
Tabel 5: Analiza tipurilor de intervenții
Tipul de intervenție

Organizația

Schimbarea organizației
astfel încât fiecare

•

Das Rauhe Haus
(Germania)

Dezvoltarea
organizațională

Schimbarea
atitudinilor
sociale

DA

DA
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persoană să fie implicată în
recrutare și menținere

Dezvoltarea unui ‘brand’
organizațional

•

Slezska Diakonie
(Republica Cehă)

•

Verband diakonischer
Dienstgeber in Deutschland
(VdDD) (Germania)

DA

DA

DA

DA

•

Verband diskonischer
Dienstgeber in Deutschland
(VdDD) (Germania)
Caritas Czech Republic
(Republica Cehă)
Cooperative La Rete (Italia)

•

KVPS (Finlanda)

DA

•

Fédération de l’Entraide
Protestante (Franța)
Slezska Diakonie
(Republica Cehă)
Asociația Serviciilor Sociale
din Republica Cehă
(Republica Cehă)

•
Training și dezvoltare
profesională continuă –
colaborarea cu instituțiile
educaționale
Dezvoltarea valorilor
organizaționale
împărtășite/participare la
luarea deciziilor

•

Schimbarea atitudinilor
sociale față de serviciile
sociale

•

Extinderea forței de muncă
pentru a include bărbați,
oameni proveniți din țări
terțe, tineri, utilizatori ai
serviciilor
Tehnologie nouă și
digitalizare

•

•

DA

DA

DA

•
•

Evangelisch-Lutherisches
Diakoniewerk
Neuendettelsau (Germania),
Concorzio Sol Co (Italia),
KVPS (Finlanda)

•
•

AIAS Bologna (Italia),
Cooperative La Rete (Italia)

DA

DA

Deși organizațiile intervievate au diferite niveluri de personal, toate sunt implicate în recrutare
regulată. Multe din exemplele de bună practică în recrutare și menținere indică faptul că
organizațiilor nu doar schimbă modul în care fac recrutarea, ci și modul în care funcționează
organizația. Recrutarea și menținerea reușite trebuie să abordeze aspecte de comunicare
internă și externă, calitatea locului de muncă și imaginea externă a organizației, precum și
natura activității serviciilor sociale.

Schimbarea organizației
Das Rauhe Haus a adoptat o serie de măsuri pentru creșterea nivelului recrutării, spre
exemplu publicitate cu un anume target în rețele specifice și recrutarea persoanelor interne,
însă practica cea mai bună a Das Rauhe Haus în recrutare rezidă în modul în care organizația
a trebuit să schimbe modul de funcționare pentru a se concentra mai bine asupra modului de
recrutare. Aceasta a implicat o schimbare ulterioară de atitudine și mentalitate. Mai degrabă
decât să considere recrutarea ca pe o responsabilitate a departamentului de resurse umane,
Das Rauhe Haus a realizat că trebuie recunoscută ca o responsabilitate împărtășită în cadrul
organizației. “Recrutarea este treaba echipei.” Locurile de muncă libere sunt dezvoltate de
echipele care prestează servicii sociale, care sunt cele mai conștiente de ceea ce este
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necesar. Descrierile locurilor de muncă au devenit mai precise și sunt puse la dispoziție pe
website-ul organizației. Das Rauhe Haus a stabilit sisteme prin care se asigură că fiecare
solicitant al unui loc de muncă poate intra ușor în contact cu un membru al personalului care
cunoaște locul de muncă respectiv și poate să-i răspundă la întrebări. Das Rauhe Haus a
recunoscut că organizația este în competiție cu alte organizații în procesul de recrutare și,
astfel, trebuie să reacționeze rapid la exprimarea interesului.

Branding
Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) a dezvoltat conceptul de
branding al angajatorului pentru a transmite un nou mod de recrutare. La fel ca în cazul Das
Rauhe Haus, acesta a fost construit pe fundația comunicării îmbunătățite în organizație, care
aduce o înțelegere comune și un simț de responsabilitate din partea tuturor angajaților și
afectează modul în care organizația operează la nivel intern și extern. Colaborarea dintre
departamentul de marketing și resurse umane a fost în mod deosebit importantă. VdDD a
schimbat modul în care se prezintă lumii exterioare. În loc să explice de ce organizația este
“bună și mare”, explică acum ce va avea de câștigat un angajat dacă lucrează la VdDD.
Succesul acestei abordări depinde de ‘autenticitatea’ dintre ceea ce este prezentat la nivel
extern și ce se întâmplă în cadrul VdDD.
Aceste două exemple arată că dezvoltarea unui brand și alte noi abordări ale recrutării implică
nu numai utilizarea unor diferite metode de comunicare, ci și o schimbare fundamentală în
modul în care organizația îi privește pe potențialii candidați. Fiecare persoană din organizație
trebuie să fie implicată.
La fel ca în cazul îmbunătățirii recrutării, organizațiile trebuie să abordeze modul în care
trebuie să mențină în funcție personalul care a fost recrutat. Mulți angajați ai serviciilor sociale
sunt extrem de motivați de cauza socială sau de misiunea organizației lor, dar există multe
motive pentru care angajații își părăsesc slujbele, motive legate de satisfacția la locul de
muncă. Dintr-un raport Eurofound (2012) asupra condițiilor sectoriale de muncă și tendințelor
calității locurilor de muncă în Europa a rezultat că există patru indicatori ai calității locurilor de
muncă:
• Câștigul/plata;
• Calitatea timpului de lucru (durată, program, alegerea timpului de lucru și flexibilitate
pe termen scurt);
• Perspective – siguranța locului de muncă, evoluția în carieră și calitatea contractului;
• Calitatea intrinsecă a locului de muncă – abilități și alegere, mediu social bun, mediu
fizic bun, intensitatea muncii (Eurofound, 2012).
Multe organizații se concentrează pe aspectele intangibile ale calității locului de muncă care
se referă la evoluția în carieră și mediul de lucru și intervențiile de utilizare care îmbunătățesc
modul în care lucrează organizația. Aceasta poate fi introducerea unor noi unități sau
îmbunătățirea comunicării în cadrul organizației, care sprijină o mai mare implicare a
angajaților în deciziile organizaționale și extinderea controlului asupra mediului de lucru, care
reflectă o mai bună utilizare a motivării intrinseci manifestate de mai mulți angajați din sector.
Slezska Diakonie a introdus discuțiile la masa rotundă care acoperea modurile de
îmbunătățire a recrutării, menținerii în funcție și motivării personalului. Un principiu de bază
este că toți angajații de la Slezska Diakonie pot aduce o contribuție la organizație. Cu toate
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acestea, o parte a intervenției a fost menită să-i ajute pe directori să înțeleagă motivația
personalului, să învețe atât practicile bune cât și cele rele. Aceste discuții inițiale la masa
rotundă au evoluat într-o serie de Grupuri de Lucru de Inovații care se vor ocupa de recrutare
și menținere ca unul din multele aspecte. Aceasta arată că strategiile de recrutare și menținere
efectivă trebuie să se afle în centrul unei organizații și, de asemenea, fac parte integrantă din
dezvoltarea strategică și relațiile externe.

Training și învățare pe toată durata vieții
Educația, trainingul și învățarea pe toată durata vieții sunt considerate ca una dintre
oportunitățile majore de rezolvare a problemelor de recrutare și menținere. Educația forței de
muncă existente este considerată esențială pentru dezvoltarea, îmbogățirea și valorificarea
experienței angajaților. Acest lucru este important în mod deosebit pe o perioadă în care
necesitățile de servicii sunt în schimbare.
Rolul trainingului și educației în recrutare și menținere acoperă multe tipuri de inițiative și relații
între organizații și instituțiile educaționale/de training. Anumite organizații au un istoric de
asigurare a propriului training și și-au constituit în trecut propriile Universități. Acest lucru oferă
un context organizațional pentru training și dezvoltare profesională continuă. Federațiile au o
tradiție mai puternică de dezvoltare a propriului training și își conduc propriile școli sau
universități de training.
Programe de studiu special
Universitatea VdDD de Studii Aplicate a dezvoltat un program special de studii și training
avansat pentru șefii resurselor umane și pentru personalul responsabil cu trainingul din
organizație, astfel încât să-și poată dezvolta instrumente de recrutare, menținere și training al
personalului. Dezvoltarea profesională continuă în recrutare și training este, de asemenea,
asigurată prin evenimente și seminare regulate. Trainingul a devenit parte integrantă din
îmbunătățirea practicii de recrutare și menținere a personalului.
Caritas Czech Republic conduce propria Școală Universitară pentru Activitatea Socială și
mulți din absolvenții săi devin angajați ai Caritas. Organizațiile care au propriile universități și
colegii de training vocațional le pot utiliza în diferite moduri pentru a furniza specialiști în
servicii sociale. În mod direct, studenții vor fi instruiți și încurajați să lucreze cu Caritas Czech
Republic atunci când își finalizează trainingul. Un training vocațional are o componentă
ridicată de activitate practică, studenții au adesea stagii sau practici la organizațiile Caritas.
Aceasta oferă atât studentului cât și organizației o experiență de lucru care poate facilita o
ofertă de angajare. Organizațiile accesează diferite surse de finanțare pentru training. Caritas
Czech Republic a utilizat finanțare de la Fondul Social European (ESF) pentru a pune la
dispoziția personalului training profesional în competențe și cunoștințe. Organizația a
constatat că colaborarea internațională este bună pentru motivarea personalului, care poate
vorbi alte limbi.
Colaborarea cu universități și alți parteneri
Multe organizații au recunoscut că reformele trainingului celor care lucrează în domeniul social
depind de studenții care au contact direct cu utilizatorii serviciului. Cooperativa La Rete
consideră că este o bună practică să lucreze cu universitatea locală, Universitatea din Verona
și să ofere stagii pentru studenții din domeniul social. Reformele recente ale trainingului au
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pus accentul pe necesitatea contactului direct al studenților cu utilizatorii serviciilor ca parte a
trainingului acestora. Cooperativa La Rete poate să ofere această experiență. Prin urmare,
studenții cu Licență în domeniul Social sunt recrutați la Cooperativa La Rete după absolvire.
Anumite organizații, spre exemplu, Cooperativa La Rete au necesități de training pentru
echipele evaluate de un coordonator de echipă. Învățarea pe toată durata vieții este
considerată importantă din cauza schimbării în timp a nevoilor utilizatorilor de servicii. În 2017,
un curs de training de cinci zile a fost organizat la fio.PSD, o Federație Italiană a Organizațiilor
pentru Oamenii fără Adăpost, care arată modul în care oportunitățile de training sunt adeseori
extinse prin legături create în organizații umbrelă la nivel național.
Capacitatea organizațiilor de servicii sociale de a lucra cu colegii și universități este crucială
pentru dezvoltarea unor noi inițiative de training. În Franța, deși Fédération de l’Entraide
Protestante (FEP) nu are multe legături cu colegiile de training local, a dezvoltat recent o
nouă inițiativă pentru a conduce trei cursuri de training în domeniul social în pedagogie,
filozofie și practică socială, care oferă metode progresive prestării serviciilor sociale. Aceste
noi dimensiuni de training vor schimba modul în care oamenii lucrează și vor dezvolta o nouă
înțelegere a ideii de training. Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) are ca scop să
determine guvernul francez să recunoască Diploma. Aceste trei cursuri au deja acorduri de
autorizare care au fost validate și vor asigura o calificare a Diplomei. Accesul angajaților la
acest tip de training vor face munca acesta mai atractivă.
Practici și stagii
În urmă cu doi ani, Caritas Czech Republic a dezvoltat o nouă politică privind stagiile.
Organizația oferă acum un număr de ore de stagiu care acoperă activitatea socială, asistența
directă și managementul. Internul are un mentor alocat din cadrul organizației. Practica oferă
350 de ore de abilități practice. Această inițiativă a fost dezvoltată în parteneriat cu principalele
universități din Cehia.
Anumite organizații sunt explicite în legătură cu încurajarea angajaților de a-și considera alte
organizații în aceeași federație ca o formă de dezvoltare a carierei. Din perspectiva unei
organizații, acesta este un mod de creștere și dezvoltare a forței de muncă prin asigurarea
unor noi oportunități pentru angajați. Acesta este un tip de intervenție care este deschis
federațiilor mai degrabă decât prestatorilor individuali.

Dezvoltarea organizațională
Multe exemple de bună practică în recrutare și menținere implică dezvoltarea organizațională,
dar anumite organizații se concentrează pe dezvoltarea organizațională ca un mod de a
transforma practicile de lucru. KVPS este o organizație finlandeză care prestează servicii
pentru oamenii cu dizabilități de învățare. Personalul dispune de o serie de baze profesionale
diferite, spre exemplu, asistente medicale cu practică și angajați sociali. KVPS se
concentrează asupra îmbunătățirii bunăstării personalului prin susținerea motivației acestuia,
asigurând oportunități pentru a-și utiliza abilitățile existente în diferite moduri. Personalul este
încurajat să desfășoare noi activități și servicii. Această abordare este sprijinită de promovarea
valorilor comune prin training, ceea ce creează o înțelegere comună a valorilor, structurii și
activităților din KVPS. Există patru valori fundamentale: respectul uman, fiabilitatea, reînnoirea
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și eficacitatea. O înțelegere comună a acestor valori determină personalul să fie mai angajat,
ceea ce se reflectă în rezultatele analizei anuale a personalului. Personalul apreciază
oportunitățile de a-și utiliza abilitățile nu numai în relația cu un client, ci și în dezvoltarea întregii
organizații.
O mare atenție este acordată managementului și leadership-ului, în special ideii de a avea un
director apropiat de angajați și de clienți. Există mult training pentru directorii de servicii, astfel
încât legăturile se fac între bunăstarea angajaților și bunăstarea utilizatorilor. Scopul este
concentrarea asupra rolului organizației ca angajator care trebuie să aibă grijă de angajați.
Există multe activități care sprijină bunăstarea comunităților de lucru, astfel încât oamenii să
se bucure că lucrează aici. KVPS încearcă să creeze posibilități de carieră, astfel pot recruta
oameni pentru alte locuri de muncă din organizație, spre exemplu, asistente medicale practice
care devin director.
Această abordare globală a satisfacției și motivației personalului este preluată la un nivel diferit
prin crearea unui nou departament care să se concentreze asupra creșterii și schimbării
cunoștințelor. Deoarece una din valorile organizaționale fundamentale ale KVPS este
reînnoirea, noua unitate de training va ajuta personalul să se reflecte asupra practicilor
curente. Personalul își planifică și proiectează propriul training. O parte integrantă a acestui
proces îi implică pe utilizatorii serviciilor, care contribuie la definirea valorilor organizaționale
comune. Trainingul și educația sunt organizate prin acest nou centru. Personalul devine
motivat să-și dezvolte propriile cunoștințe. Există un amestec de web-learning și training
tradițional pentru a fi atractiv pentru o gamă largă de persoane încadrate în personal.

Schimbarea factorilor externi
Una dintre problemele cu care se confruntă organizațiile de servicii non-profit în recrutarea
personalului este percepția negativă a activității serviciilor sociale în societate. Aceste atitudini
se vor schimba după oarecare timp, deoarece nu este doar o problemă de creștere a
conștientizării valorii activității serviciilor sociale, ci și schimbarea atitudinilor față de
beneficiarii serviciilor sociale. Există câteva tipuri de acțiuni. Multe acțiuni, care sunt furnizate
prin organizații, spre exemplu creșterea salariilor și trainingul, vor avea efecte asupra imaginii
serviciilor sociale, însă sunt necesare modificări mai fundamentale. Acestea nu trebuie
realizate de autoritățile de stat sau instituții mari. Anumite organizații încearcă deja să inițieze
aceste schimbări de atitudine.
Fédération de l’Entraide Protestante a creat o expoziție inter-generațională în septembrie
2017 care a reunit oameni pentru a împărtăși diferite povești legate de activitatea serviciilor
sociale. Organizația a făcut lobby pentru Comisarul recent numit pentru Activitatea Socială din
Franța în legătură cu acest aspect. Comisarul înțelege această problemă și recunoaște că
atitudinea va trebui să se schimbe. Acesta este un exemplu de încercare de schimbare a
atitudinilor sociale față de serviciile sociale și forța de muncă din sector.
Alte organizații utilizează mijloace sociale pentru a schimba imaginea, pe care le prezintă lumii
exterioare ca parte a procesului prin care se încearcă creșterea conștientizării societății în
legătură cu aspectele pozitive ale serviciilor sociale. În Republica Cehă, ca și în alte țări esteuropene, există încă multe prejudecăți privind instituțiile care prestează servicii sociale chiar
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dacă modul în care serviciile sociale sunt prestate s-a schimbat mult. Publicul larg nu
realizează acest lucru și, astfel, nu recunoaște starea profesioniștilor chiar dacă legislația
stabilește standarde de calitate și standarde profesionale. Slezska Diakonie a utilizat un
newsletter video pentru a informa publicul în legătură cu serviciile pe care le prestează și
pentru a contribui la depășirea prejudecăților oamenilor față de beneficiarii acestor servicii.
La fel ca schimbarea imaginii activității serviciilor sociale, anumiți factori de răspundere au
simțit că există semne că angajații mai tineri devin interesați să muncească într-un domeniu
care le reflectă valorile și obiectivele. Aceasta este o parte a unei schimbări mai largi din
societate în care scopul câștigării banilor este înlocuit cu realizarea prin muncă. De aceea,
campaniile de schimbare a atitudinilor privind activitatea serviciilor sociale reprezintă o parte
semnificativă a acestei schimbări culturale. Un exemplu al unei acțiuni destinată să-i facă pe
oameni să se întrebe ce vor de la un loc de muncă și cum pot să-și aducă contribuția într-un
nou domeniu de activitate a fost website-ul Watchado.com. Pentru a utiliza acest website,
oamenii intră într-o pagină pentru a căuta o slujbă, spre exemplu un inginer. Persoanei i se
pun apoi întrebări legate de ce acțiunile pe care le întreprinde pentru a-și construi un profil de
job. Aceasta poate apoi să fie direcționată la o altă secțiune a website-ului unde există locuri
de muncă și care pare mai potrivită pentru profilul respectiv. Astfel, website-ul încearcă să
schimbe modul în care oamenii se raportează la locuri de muncă și să arată că au abilități și
expertiză pentru a face o muncă diferită, care poate funcționa în sectorul serviciilor sociale.
Asociația Serviciilor Sociale (Republica Cehă) stabilește un premiu ‘Angajatorul anului
pentru un Angajat în domeniul social’ pentru a ridica prestigiul serviciilor sociale și forței de
muncă în domeniu. Acest lucru are ca scop să crească interesul mass-mediei în prezentarea
activității de servicii sociale, contribuind indirect la schimbarea atitudinilor în societate. Acest
premiu va contribui la creșterea conștientizării nevoii unui salariu îmbunătățit pentru forța de
muncă din domeniul serviciilor sociale pentru care Asociația Serviciilor Sociale face lobby
în prezent cu scopul de a obține finanțare din partea guvernului ceh.

Creșterea accesibilității locurilor de muncă
Cetățeni din țări terțe
Recrutarea cetățenilor din țări terțe este determinată de circumstanțe naționale, însă
organizațiile de servicii sociale se confruntă cu anumite aspecte comune. Lipsa recunoașterii
calificărilor obținute în țările de origine și dificultățile în obținerea accesului la training sunt
două elemente majore. De asemenea, unele țări europene pierd angajați din domeniul
serviciilor sociale, deoarece aceștia sunt recrutați de alte țări europene, o problemă care
poate fi soluționată prin creșterea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de lucru în sectorul
serviciilor sociale în general.
În Germania, Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau a demarat un
proiect pentru a integra asistente medicale din Vietnam. Un grup a sosit în iulie 2016 pentru a
lucra în servicii sociale, însă a trebuit să lucreze ca asistenți de îngrijire, deoarece nu
cunoșteau limba și nu avea competențe clinice pentru practica din Germania. Proiectul oferă
training o dată pe săptămână pentru învățarea limbii și dobândirea abilităților clinice cu scopul
de a susține solicitarea acestora de a fi înregistrate ca asistente medicale în viitor. Fosta
Germanie de est a avut legături istorice cu Vietnamul și organizațiile utilizează aceste legături
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pentru a recruta asistente medicale, asigurând training pentru a le facilita integrarea în
sistemul medical și de servicii sociale.
În 2016, Eurodiaconia a realizat un raport privind ‘Educația, trainingul și calificările pentru
asistente medicale și de îngrijire în Europa’ (2016) care a prezentat calificările și standardele
de training pentru asistente medicale și asistente de îngrijire în fiecare sistem național. Aceste
profiluri naționale oferă o comparație între țări, care sunt importante pentru organizații având
în vedere recrutarea cetățenilor din țări terțe și angajaților din alte țări UE.
Tineri
Recrutarea tinerilor în sectorul de servicii sociale este esențială pentru stabilirea forței de
muncă sustenabile în domeniul serviciilor sociale în aproape toate țările. Deoarece mulți tineri
au o listă de cunoștințe legate de serviciile sociale, anumite organizații de servicii sociale au
implementat planuri care îi încurajează pe tineri să facă voluntariat și să câștige experiență în
activități de servicii sociale. Crearea perioadelor de ucenicie este un alt mod de a-i încuraja
pe tineri să se integreze în acest sector.
O altă abordare față de schimbarea atitudinilor tinerilor este încurajarea acestora să utilizeze
un interval de un an ca mod de a experimenta domeniul serviciilor sociale. EvangelischLutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau are un mare centru de voluntariat cu 120
voluntari care sunt plasați în Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau
după ce au absolvit liceul. Este un fel de an de ‘servicii sociale’ pentru dezvoltare și orientare
personală. Ar putea fi plasați într-o grădiniță, pot lucra cu persoane vârstnice sau cu persoane
cu dizabilități. Aceștia sunt recunoscuți ca voluntari, au asigurări și participă la cursuri speciale
de dezvoltare personală. Aproximativ o treime din studenți participă la training vocațional în
Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau hotărând că vor să lucreze în
domeniul serviciilor sociale.
În Italia, Consorzio Sol.Co, o rețea de întreprinderi sociale din Sicilia, oferă consultanță intergenerațională și suport pentru angajații săi. Angajații sunt grupați după locurile de muncă și
fiecare grup are un facilitator cu experiență extinsă în domeniul respectiv de activitate.
Facilitatorul lucrează cu membrii grupului pentru a-și dezvolta competențele și expertiza și
pentru a acorda suport noilor recruți în organizație. Aceasta completează un sistem de
instrucție, la care fiecare nou recrut participă în primele câteva luni de la angajare.
În 2014, a fost lansată Garanția pentru Tineri ca o inițiativă UE pentru a oferi tinerilor sub 25
de ani acces la angajare, educație continuă, ucenicie sau training. Accentul cade pe
susținerea tinerilor pentru a intra pe piața reală a muncii mai degrabă decât să găsească
alternative de muncă. Garanția pentru Tineri funcționează și pentru a reforma sistemele
naționale și politicile de integrare în muncă cu scopul creării unor măsuri specifice pentru
susținerea tinerilor în muncă. Proiectele naționale contribuie la conștientizarea tinerilor în
legătură cu oportunitățile de training, oferă suport în alegerea carierelor și ajută la identificarea
barierelor față de integrarea în muncă, cum ar fi calificările percepute negativ. Garanția
pentru Tineri poate contribui la creșterea conștientizării printre tineri în legătură cu
dezvoltarea unei cariere în sectorul serviciilor sociale.
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Echilibrul de gen
Angajații femei formează majoritatea forței de muncă în serviciile sociale în Europa. Nivelul
scăzut al participării bărbaților la serviciile sociale se bazează pe atitudinile culturale ale
bărbaților care preiau un rol de îngrijire personală, deoarece îngrijirea în majoritatea
societăților era realizată în mod tradițional de către femei. Deși există o schimbare treptată în
legătură cu îngrijirea copilului, existând din ce în ce mai mulți bărbați cu responsabilități de
îngrijire, lucrul cu vârstnici sau persoane cu dizabilități necesită încă un angajament puternic.
Plata scăzută, lipsa oportunităților de carieră și training în sectorul serviciilor sociale poate fi,
de asemenea, o barieră față de recrutarea bărbaților, deoarece aceștia au adeseori speranțe
de a câștiga salarii mai mari, în special în regiunile în care bărbații rămân întreținătorii familiei
tradiționali. Multe organizații au încercat să recruteze mai mulți bărbați, însă adeseori cu
succes limitat, deși toți recunosc importanța de a crea o forță de muncă care este mai
echilibrată din punctul de vedere al genului.
Verein Stadmission Hamburg lucrează cu oameni fără adăpost care sunt din alte țări
europene. Angajează bărbați în procent de aproximativ 50%, o proporție relativ mare de
bărbați pentru activitatea serviciilor sociale. Scopul este să recruteze echipe cu un număr
echilibrat de bărbați și femei. Natura muncii cu oameni fără adăpost este văzută ca având un
risc mai ridicat decât alte forme de servicii sociale și acest lucru pare să influențeze percepția
potențialilor candidați.
Recrutarea clienților
Serviciile sociale acoperă multe tipuri diferite de servicii și, de asemenea, lucrează cu o gamă
de grupuri dezavantajate. Pentru a ilustra că serviciile sociale sunt proiectate să susțină
oameni care trec prin perioade dificile în viață și apoi își pot aduce din nou contribuția față de
societate, anumite organizații intervievate în această cercetare au dat exemple de clienți care
au devenit voluntari sau angajați plătiți. În Italia, Consorzio Sol.Co a recrutat utilizatori ai
serviciilor, adeseori oameni fără adăpost sau refugiați, pentru a deveni angajați-parteneri în
cooperativă. În Finlanda, KVPS a recrutat, de asemenea, utilizatori de servicii. Procesul poate
fi treptat cu utilizatorii de servicii implicați în recrutarea angajaților sau trainingul angajaților
sociali în colegiile locale. Aceste procese încep să mărească conștientizarea utilizatorilor de
servicii în legătură cu natura muncii în cadrul organizației. Ca utilizatori de servicii, aceștia au
și o bună cunoaștere a ceea ce înseamnă un serviciu de înaltă calitate.

Digitalizare/Noi tehnologii
Dezvoltările recente ale noilor tehnologii și utilizarea inteligenței artificiale sunt încă evaluate
pentru multe sectoare. Deși predicțiile curente pentru cererea de diferite tipuri de locuri de
muncă în viitor sunt supuse unor mari variații, există anumite teme consistente în curs de
apariție. OECD (2015, 2016, 2016a) a identificat o creștere a cererii de locuri de muncă cu
înaltă calificare neuzuale. Locurile de muncă de înaltă calificare neuzuale acoperă abilități de
informare, abilități interpersonale și rezolvarea problemelor. Locurile de muncă de joasă
calificare neuzuale acoperă îngrijirea și serviciile personale. Ambele tipuri de abilități de joasă
calificare neuzuale sunt semnificative pentru sectorul serviciilor sociale și sugerează că
locurile de muncă vor fi necesare în continuare.
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Un raport recent al Price Waterhouse Cooper (PWC) privind automatizarea în Marea Britanie
a ajuns la concluzii similare. Acesta a accentuat că va continua să existe cererea de locuri de
muncă în serviciile sociale. Sectorul de sănătate umană și activitate socială care are o cotă
de angajare de 12.4% în Marea Britanie a fost previzionat că va pierde 17% din locurile de
muncă din cauza automatizării. Aceasta este o proporție mult mai scăzută decât per total,
sectoarele de fabricație și transport care se previzionează că vor pierde cel puțin 45% din
locurile de muncă din cauza automatizării (PWC, 2017). Aceste tendințe sugerează că o
polarizare a pieței muncii poate să aibă loc între locurile de muncă uzuale și neuzuale (OECD,
2016, 2016A).
Un alt mod de a privi locurile de muncă viitoare este analiza conținutului sarcinilor locurilor de
muncă individuale mai degrabă decât conținutului sarcinilor medii. Acest accent mai individual
arată că un număr mai scăzut de locuri de muncă va fi afectat (Arntz, Gregary și Zierahn
2016). Locurile de muncă care au niveluri mai mari de interacțiune personală sunt mai puțin
vulnerabile față de automatizare decât cele cu niveluri mai ridicate de interacțiune personală.
Locurile de muncă din sectorul serviciilor sociale au un procent ridicat de lucru personal.
Cerințele locurilor de muncă pentru sectorul de sănătate umană și social presupun de obicei
un nivel mai ridicat de educație. Aceasta în comparație cu sectorul de producție, care are un
număr mai mare de angajați cu nivel scăzut de educație. Oamenii cu nivel scăzut de abilități
și educație sunt cei mai vulnerabili la pierderea locului de muncă. Acest fapt are implicații
pentru sectorul de servicii sociale. Angajații din sectorul de servicii sociale acoperă atât
angajații cu educație înaltă cât și pe cei mai puțin educați, dar există o conștientizare în
creștere a faptului că toți angajații din domeniul serviciilor sociale au nevoie de o formă de
training vocațional pentru a-și dezvolta abilitățile și expertiza necesare pentru a presta servicii
sociale. Promovarea noilor forme de training vocațional nu va ridica doar statutul muncii în
sector, dar va crea și o forță de muncă cu înaltă calificare și educație și, astfel, o va face mai
puțin vulnerabilă la pierderea locului de muncă.
Schimbarea modului în care sunt prestate serviciile
Există deja dovezi care arată că noile tehnologii schimbă modul în care angajații din domeniul
serviciilor sociale colectează și stochează informații legate de clienți. IPad-urile, tabletele și
alte moduri de colectare a informațiilor de către angajații din domeniul serviciilor sociale încep
să fie utilizate mai mult. Acest fapt aduce beneficii, deoarece angajații din domeniul serviciilor
sociale pot împărtăși date legate de clienți între sectoare și agenții, ceea ce poate îmbunătăți
modul în care serviciile sociale sunt coordonate și prestate.
Cooperativa La Rete a utilizat noi tehnologii pentru a reuni diferite seturi de date privind
clienții dintr-o varietate de agenții. A utilizat baza de date ‘Anthology’ care construiește foldere
detaliate privind utilizatorii serviciilor, permițând apoi angajaților să petreacă mai mult timp cu
utilizatorii serviciilor, mai degrabă decât colectarea datelor. Aceasta a dus la deschiderea unui
nou centru cu resurse eliberate prin utilizarea acestei tehnologii.
Tehnologie de asistare
Utilizarea noii tehnologii în prestarea serviciilor sociale, care are potențialul de a schimba
natura muncii în serviciile sociale și de a reduce cererea pentru angajați este doar în stadiu
timpuriu de dezvoltare în multe organizații. Un raport social european recent (2017) a
accentuat faptul că anumite inovații tehnologice pot face activitatea de servicii sociale mai
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atractivă prestând anumite servicii, cum ar fi spălarea și uscarea, care elimină nevoia de
angajați individuali în serviciile sociale care să presteze aceste servicii. Există deja exemple
de noi tehnologii care susțin modul în care persoanele cu dizabilități operează prin tehnologii
asistate de computer, care îi ajută pe oameni să se deplaseze și să comunice. Aceste adaptări
ale noilor tehnologii au implicații pentru trainingul angajaților din domeniul serviciilor sociale și
pentru clienții înșiși. Există potențial pentru a crea noi servicii.
În Italia, AIAS Bologna a utilizat tehnologie asistată de peste 20 de ani. AIAS Bologna are o
echipă de 25 de oameni cu o bază amestecată de profesii și competențe, inclusiv terapeuți în
domeniul muncii, educatori, specialiști în comunicații și tehnologia informațiilor și angajați
sociali care lucrează cu toții cu persoane cu dizabilități. Acestea sunt o echipă foarte
specializată și au training la locul de muncă, deoarece nu există multe cursuri specializate de
tehnologie asistată. Angajații sunt recrutați dintr-un grup existent să devină educatori în
tehnologie asistată și prestări servicii. Există o serie de contracte cu Universitatea locală
pentru a pregăti terapeuți în domeniul muncii în regiune. Uneori membrii acestei echipe merg
acasă la oameni pentru a face o evaluare a modului în care oamenii utilizează tehnologia și
pentru a identifica barierele. Echipa funcționează ca un centru independent de consultanță,
plătit de către trustul de sănătate publică.

7. Concluzie
Prezentul studiu a constatat că există multe abordări inovatoare ale recrutării și menținerii,
dezvoltate în sectorul serviciilor sociale din cele șase țări care au fost studiate: Bulgaria,
Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania și Italia. Din aceste constatări rezultă că există
multe bune practici în recrutarea și menținerea angajaților din sectorul de servicii sociale, care
să beneficieze de o răspândire mai amplă.
Caracteristici esențiale ale bunelor practici în recrutare și menținere
Una dintre cele mai importante constatări ale acestei cercetări este că organizațiile au
constatat că recrutarea trebuie să fie responsabilitatea întregii organizații, nu numai a
departamentului de resurse umane. Atât managementul cât și angajații din front-line trebuie
să se implice în procesul luării deciziei privind tipurile de locuri de muncă necesare și expertiza
și experiența necesară pentru a efectua munca. Pentru a face din recrutare și menținere un
aspect central pentru organizație, acestea trebuie văzute ca parte din procesul de planificare.
O implicare mai largă a tuturor părților organizației în recrutare și menținere a indicat, de
asemenea, că o abordare mai holistică față de dezvoltarea organizațională ajută la integrarea
angajaților serviciilor sociale în proiectarea și livrarea serviciilor. Organizațiile trebuie să-și
valorifice angajații și trebuie să creeze structuri, spre exemplu noi departamente de instruire
care îi reunesc pe angajați și managementul pentru a identifica prioritățile organizaționale și
modurile de implementare a noilor strategii organizaționale.
Organizațiile de servicii sociale care colaborează strâns cu instituțiile educaționale și
universități pot oferi oportunități suplimentare pentru plasare și experiență în muncă.
Interacțiunea dintre organizații și trainingul vocațional a dus la moduri de influențare a
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programelor de training, acestea devenind implicate în proiectarea curriculumului. Utilizatorii
serviciilor au răspuns adesea pozitiv față de participarea la procesul de recrutare și training.
Aceștia au o bună înțelegere a serviciilor sociale de calitate și experiența de recrutare, în
anumite cazuri aceasta a dus la o decizie de a solicita o slujbă în cadrul organizației.
Pentru a-i încuraja pe tineri să ia în considerare o carieră în serviciile sociale, anumite
organizații de servicii sociale au început să se implice în scheme care promovează
voluntariatul și practica, acestea ajutând la schimbarea modului în care tinerii percep serviciile
sociale. Acestea ajută la creșterea numărului de tineri care intră în sector și echilibrează,
astfel, tendințele de îmbătrânire din sector. Multe organizații încep să lucreze în mod creativ
cu platformele media și sociale pentru a face activitatea serviciilor sociale mai bine înțeleasă.
Bariere față de recrutarea și menținerea angajaților
Prezenta cercetare a identificat și anumite bariere față de recrutarea și menținerea angajaților.
Un aspect important pe care societatea trebuie să-l înțeleagă este că serviciile sociale nu sunt
ca alte sectoare de servicii. În majoritatea cazurilor, utilizatorii serviciilor nu cumpără servicii
sociale. Există o relație triunghiulară între utilizatorii serviciilor, autoritățile statului și prestatorii
serviciilor sociale. Serviciile sociale de calitate depind de dezvoltarea unei relații de încredere
între aceste trei grupuri.
Serviciile sociale sunt adeseori lipsite de resurse pentru a aborda gama largă de necesități
ale societății. Politicile de austeritate au dus la reducerea finanțării de la guverne, în special
de la guvernele locale, care limitează nivelul de plată, condițiile de muncă, trainingul,
perspectivele de carieră și nu îmbunătățesc imaginea sectorului printre noii intrați și publicul
larg. Serviciile sociale oferă servicii oamenilor cu nevoi de suport care pot fi pe bază temporară
sau permanentă. Din ce în ce mai mult, societatea trebuie să recunoască că membrii familiei
și prietenii vor avea nevoie de servicii sociale la un moment dat în viață și că valoarea
serviciilor sociale și a angajaților care le prestează trebuie să fie considerată într-o lumină mai
pozitivă de către societatea largă. Activitatea serviciilor sociale este încă văzută ca având un
statut negativ în numeroase țări. Acest lucru se va schimba doar dacă condițiile de lucru,
trainingul și plata sunt îmbunătățite, astfel încât activitatea serviciilor sociale să fie apreciată
ca profesie.
Care este nevoia identificată în prezentul raport?
Pentru a extinde recrutarea angajaților din cadrul serviciilor sociale, grupurile profesionale
asociate trebuie încurajate să lucreze în domeniul serviciilor sociale. Din ce în ce mai mult,
formele multidisciplinare ale prestării serviciilor sociale sunt considerate mai eficiente. Noi
experți în servicii medicale și sociale din diverse țări și la nivel internațional trebuie să fie
încurajați să lucreze în domeniu. Autoritățile de stat au un rol important de jucat în aprecierea
mai mare a angajaților din domeniul serviciilor sociale prin modul în care îi promovează și îi
răsplătesc. De asemenea, autoritățile de stat trebuie să joace un rol în schimbarea atitudinii
față de serviciile sociale și angajații care le prestează, prin comunicarea importanței acestei
activități și modului în care este desfășurată.
Este necesară o mai mare conștientizare a importanței schimbării managementului
organizațiilor astfel încât angajații să fie mai îndeaproape implicați în proiectarea și prestarea
serviciilor. Această abordare are potențial de a îmbunătăți menținerea angajaților. Este, de
aceea, necesar training pentru a-i sprijini pe acești angajați în aceste noi roluri.
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9. Anexa 1: Dezvoltarea cercetării
După un proces competitiv de selecție, a fost discutat un plan de cercetare pentru un studiu
european al intervențiilor existente și efective în domeniul recrutării și menținerii personalului
în sectorul de servicii sociale la nivel național cu un grup de comandă din cadrul Social
Services Europe (SSE). A fost identificat un număr de aspecte cheie și s-a convenit asupra
a cinci întrebări de cercetare:
1. Cum poate sectorul de servicii sociale să rezolve problemele de recrutare și menținere
a angajaților?
2. Care sunt acțiunile existente din cadrul politicii de recrutare și menținere a angajaților?
3. Ce impact au acestea asupra sistemelor de servicii sociale naționale?
4. Care sunt cele mai eficiente intervenții de recrutare și menținere pentru grupurile
umbrelă și pentru prestatorii individuali?
5. Care sunt nevoile forței de muncă din cadrul asistenței sociale?
După discuțiile cu grupurile de conducere SSE, șase țări europene, Bulgaria, Republica Cehă,
Finlanda, Franța, Germania și Italia au fost alese să ofere experiență încrucișată în economia
socială și sectorul non-profit.
A fost redactat un program de interviu semi-structurat care a reflectat anumite probleme
ridicate de grupul de conducere, de interes deosebit pentru membrii săi și aspecte mai largi
care au fost identificate prin analiza literaturii.
Au fost realizate în șase țări interviuri a 20 de prestatorii de serviciu sociale în economia
socială sau prestatori non-profit, majoritatea membri ai Social Services Europe. Interviurile au
fost realizate prin Skype sau telefon în perioada mai-iulie 2017. Trei reporteri cu cunoștințe în
sectorul de servicii sociale din Germania, Franța și Italia au fost recrutați pentru a lua interviuri
în aceste trei țări. Toate celelalte interviuri au fost realizate de către cercetător. Ghidul de
întrebări poate fi găsit în Anexa 2 și o listă cu organizațiile intervievate în Anexa 3. Interviurile
au fost transcrise. S-a realizat o analiză a intervențiilor pe care organizațiile din economia
socială și non-profit le-au introdus pentru a îmbunătăți recrutarea și menținerea față de
problemele de organizare internă și dezvoltarea relațiilor externe.
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10. Anexa 2: Ghid întrebări
Recrutarea și menținerea angajaților în sectorul de Servicii Sociale din Europa
Organizația/sectorul dvs. are probleme de recrutare și menținere a angajaților?
În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii.
Ce politici a implementat organizația/sectorul dvs. pentru a îmbunătăți recrutarea și
menținerea angajaților?
În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii.
Aveți exemple de bună practică pentru recrutarea și menținerea angajaților din serviciile
sociale/asistență din organizația dvs. sau din organizațiile de la nivel local?
Aveți exemple de bună practică care acoperă unul sau mai multe din elementele următoare?
Plată/termeni și condiții;
Dezvoltare profesională continuă și dezvoltarea abilităților;
Învățare pe toată durata vieții
Lucru flexibil;
Noi tehnologii;
Siguranță și sănătate în muncă – schimbări la locul de muncă, schimbări ale modului de lucru;
Recrutarea noilor angajați care implică utilizatori ai serviciilor;
Dezvoltarea trainingului și suportului inter-generațional;
Lucrul cu migranți din țări terțe;
Colaborare cu colegii/universități educaționale;
Obiectivul angajaților de asistență bărbați;
Orice alte elemente specifice?
Cum doriți să abordați problemele de recrutare și menținere?
Care sunt oportunitățile/barierele legate de aceasta?
Mulțumim
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11. Anexa 3: Organizații intervievate
Tipuri de organizații intervievate
Țara

Descriere organizație

Bulgaria
Republica Cehă
Republica Cehă
Republica Cehă
Finlanda

Fundația ICSS – prestează servicii sociale
Asociația serviciilor sociale
Caritas Republica Cehă
Slezska Diakonie
KVPS lucrează cu oameni cu dizabilități
intelectuale
Caritas Finlanda – lucrează cu migranți
Federation Entrade Protestante (FEP) –
gestionarea
serviciilor
pentru
persoane
vârstnice, persoane cu dizabilități, fără adăpost,
migranți
NEXEM – rețea care reprezintă angajatorii de la
organizații non-profit
FNAAFP/CSF – reprezintă angajatori non-profit
Epnak – servicii pentru copii și adulți cu
dizabilități
Caritas Germania – Federația organizațiilor de
servicii sociale
Evangelisch-Lutherisches
Diakoniewerk
Neuendettelsau – servicii pentru persoane
vârstnice în Germania de sud
Verband
diskonischer
Dienstgeber
in
Deutschland (VdDD) – o asociație națională de
instituții protestante care lucrează în sectorul
serviciilor sociale.
Das Rauhe Haus – prestator de servicii sociale
Verein Stadtmission Hamburg – pentru
persoane fără adăpost
AIAS Bologna – servicii pentru persoane fără
dizabilități
Opera don Calabria – lucrează în educație și
trening pentru persoane cu probleme de
sănătate mentală
Consorcio Sol.Co – rețea de întreprinderi
sociale în Sicilia
Cooperativă “La Rete” – cooperativă care îi
susține pe oamenii fără adăpost și alte
probleme experimentate
Fio-PSD – federația italiană a organizațiilor
pentru oameni fără adăpost

Finlanda
Franța

Franța
Franța
Franța
Germania
Germania

Germania

Germania
Germania
Italia
Italia

Italia
Italia

Italia

Organizație
umbrelă/prestator unic
Prestator unic
Umbrelă
Umbrelă
Umbrelă
Umbrelă
Prestator unic
Umbrelă

Federație
Federație
Prestator unic
Umbrelă
Prestator unic

Prestator unic
Prestator unic
Prestator unic
Prestator unic

Rețea prestator unic
Prestator unic

Umbrelă
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12. Anexa 4: Analiza literaturii
Cercetarea a început cu o analiză a cercetărilor recente din domeniul recrutării și menținerii
angajaților în sectoarele de asistență medicală și socială din Europa. Organizațiile publice, cu
profit și non-profit, trebuie să asigure o prestare corespunzătoare a muncii pentru a funcționa
în mod efectiv. Managementul resurselor umane, în special pentru servicii inclusive de muncă,
cum ar fi serviciile sociale, constituie cheia pentru prestarea reușită a serviciilor. Recrutarea
și menținerea forței de muncă este influențată de un număr de factori, unul din principalii factori
fiind schimbările demografice. O forță de muncă tot mai îmbătrânită prezintă organizațiile cu
provocări legate nu numai de recrutarea personalului și menținerea acestuia cât se poate de
mult timp, ci și de construcția unei forțe de muncă noi, mai tinere. Recrutarea și menținerea
într-un sector este influențată de o cerere mai mare de muncă în economice. Dezvoltarea unei
forțe de muncă sustenabile în sectorul serviciilor sociale este influențată de cererea de forță
de muncă în economia mai largă și trebuie văzută ca parte din strategia mai largă de integrare
în muncă pentru economiile europene. Impactul schimbărilor mai mari din societate este simțit
de sectorul serviciilor sociale în termen de cerere de servicii, ca și de structură a forței de
muncă.
Calitatea locurilor de muncă
Modul în care angajații își văd activitatea are impact asupra menținerii acestora într-o anumită
slujbă. Aceasta poate fi legată de plată și de termenii și condițiile muncii, ca și de natura
acesteia. Pentru a înțelege modul de abordare a problemelor de recrutare și menținere a
angajaților, această analiză ia în considerare anumiți factori care influențează calitatea
locurilor de muncă. Green & Mustafa (2012), într-un raport Eurofound privind condițiile
sectoriale de muncă și tendințele calității locurilor de muncă în Europa a identificat patru
indicatori ai calității locurilor de muncă:
• câștigul/plata;
• calitatea timpului de lucru (durată, program, alegerea timpului de lucru și flexibilitatea
programului scurt);
• perspective – securitatea locului de muncă, progresul în carieră și calitatea
contractuală;
• calitatea intrinsecă a locului de muncă – abilități și alegere, mediu social bun, mediu
fizic bun, intensitatea muncii (A 5-a analiză europeană a condițiilor de lucru).
Analiza a constatat că sectoarele cum ar fi instituțiile de asistență rezidențială și activitățile
muncii sociale (fără cazare) au înregistrat cele mai mari rate de creștere dintre 2008 și 2012,
cu majoritatea organizațiilor având până la 250 angajați (întreprinderi mici și mijlocii).
Instituțiile de asistență rezidențială și activitățile muncii sociale înregistrate mai mici decât
scorurile medii pentru un mediu pozitiv de muncă ‘se caracterizau prin niveluri ridicate de
suport social și absența comportamentului social’. Aceste două sectoare au înregistrat cele
mai înalte niveluri de absenteism și cele mai înalte niveluri de angajare a femeilor. Peste 20%
înregistraseră un număr crescut de ore față de anul precedent. 40% din respondenții din
instituțiile de asistență rezidențială cunoscuseră restructurarea și introducerea noilor
tehnologii IT în anul precedent. Activitățile sociale au înregistrat o rată ușor mai mică de
aproximativ 30%. Lucrul echipelor semi-autonome sunt mai obișnuite decât lucrul echipei
conduse de management în aceste două sectoare. Multi-tasking-ul autonom a fost mai ridicat
decât în multe alte sectoare. 24% din angajații din activități sociale și 23% din angajații în
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instituțiile de asistență rezidențială au raportat îmbolnăviri. Au existat rapoarte ale unor
angajați care continuă să lucreze fiind bolnavi. Cu toate acestea, procentul angajaților din
aceste două instituții care au simțit că pot să lucreze la 60 era destul de mare. Acest profil al
celor două sectoare principale de servicii sociale arată că, deși au înregistrat niveluri relativ
mari de lucru semi-autonom în echipă, au existat și niveluri ridicate de absenteism și scoruri
scăzute pentru un mediu de lucru pozitiv. Aceste constatări arată că cei patru indicatori ai
calității locurilor de muncă nu sunt conform sectorului de servicii sociale.
Cercetarea în domeniul recrutării și menținerii în sectorul serviciilor sociale tinde să ia în calcul
factori care precipită numărul angajaților. Există o serie de teorii de bază care provin din
economie, psihologie și sociologie. Un model economic prezumă că un angajat va părăsi o
organizație dacă costul șederii depășește beneficiile. Această decizie este influențată de
plată, piața muncii și training. Un model psihologic vede deciziile luate de angajați din punctul
de vedere al satisfacției locului de muncă și angajamentului față de organizație. Un model
sociologic se bazează pe factori legați de muncă, cum ar fi (in)satisfacția locului de muncă,
constatarea dacă există locuri de muncă alternative în organizație sau în exteriorul său și
valori și roluri non-muncă mai largi. Un model sociologic se bazează pe activitatea privind
anumiți factori, cum ar fi (in)satisfacția muncii, existența sau nu a unor locuri de muncă
alternative în organizație sau în afara acesteia și valori și roluri non-muncă mai largi (Webb și
Carpenter, 2011). În realitate, toți acești factori trebuie luați în considerare în dezvoltarea unei
înțelegeri a recrutării și menținerii.
Experiența recrutării și menținerii
Studiile sectoarelor asociate oferă analize importante ale problemelor recrutării și menținerii
angajaților. Într-o analiză din literatură a recrutării și menținerii în asistența medicală, Kroezen
et al (2015) a identificat patru tipuri de intervenție: educațională; financiară; profesională și
suport personal și; de reglementare. Natura organizației a fost importantă pentru înțelegerea
modului în care personalul este recrutat și menținut în funcție. Menținerea asistentelor
medicale este influențată de prezența leadership-ului transformațional, o structură plană a
managementului și structurile organizaționale care susțin autonomia profesională. Intervențiile
politicii la nivel național au impact asupra forței de muncă medicale și influențează dacă o țară
devine țară sursă sau de destinație pentru experții din domeniul medical în căutare de lucru
îmbunătățit. De asemenea, intervențiile politice pot influența dezechilibrele geografice ale
angajaților în domeniul sănătății, ca și tipurile de experți medical instruiți. Deși intervențiile
organizaționale și politice au fost identificate ca având impact asupra forței de muncă, au
existat puțin dovezi care să arate modul în care interacționează intervențiile organizaționale
și politice. Nu au existat nici dovezi multe care să arate eficacitatea diferitelor intervenții,
individuale sau în combinație. Cu toate acestea, analiza a identificat o serie de bune practici
în recrutarea și menținerea experților din asistența medicală care pot fi clasificate ca:
sensibilitate de context; măsuri combinate și; angajament și bază suport.
Sensibilitatea contextului: intervențiile de recrutare și menținere a angajaților depind de
contextul economic, legal, politic și/sau organizațional și aceste contexte pot acționa ca
bariere sau stimulente. Acest lucru este deosebit de important atunci când se transferă
intervenții de la o țară la alta. Această constatare a fost reflectată într-un raport al ESP
‘Investiții în Forța de muncă a serviciilor sociale’ care a examinat forța de muncă din sectorul
asistenței sociale din Europa și relația față de procedurile din Statele naționale protecționiste.
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S-a constatat că finanțarea, reglementarea și coordonarea a afectat forța de muncă. Experții
din activitățile sociale și asistența socială sunt puternic influențați de sistemele naționale.
Măsuri combinate: Atunci când mai mult de o intervenție este introdusă în același timp, acest
lucru poate declanșa un efect de multiplicare. O analiză a recrutării și menținerii angajaților în
țările nordice a identificat că aceștia utilizează o combinație de intervenții educaționale și
intervenții la locul de muncă.
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Tabelul 6: Intervenții de recrutare și menținere a angajaților
Intervenții
Educație

Recrutare
Campanii
Recrutare crescută
Noi programe educaționale

Menținere
Programe de instruire
Reforme

Loc de muncă Recrutare la nivel internațional Termeni de angajare
Campanii
Echilibru muncă viață
Mediu de lucru
Educație și training continuu
Management
Managementul talentelor
Sursa: Consiliul de Miniștri din Nord

Angajament și bază de suport: Rolul autorităților politice și angajamentului organizațional
pentru susținerea intervențiilor poate avea o influență puternică asupra eficacității acestor
intervenții (Kroezen et al, 2015). Raportul Nordic a constatat că există tensiune între nevoia
cantitativă pentru numărul de experți în asistență medicală și nevoia calitativă a forței de
muncă calificate și competente. Există o lipsă de înțelegere a modului în care reformele
medicale au afectat în mod exact furnizarea experților medicali instruiți și experimentați. În
legătură cu sectorul de servicii sociale, autoritățile publice au o putere similară de a influența
trainingul și dezvoltarea angajaților în sectorul serviciilor sociale. În același mod, reformele
serviciilor sociale au avut un oarecare impact asupra organizării serviciilor sociale care
afectează și percepția sectorului, cu impact asupra recrutării. Raportul ESN (2016) a identificat
plata scăzută și nivelul ridicat al veniturilor personalului ca probleme majore și a recomandat
ca o strategie sustenabilă a forței de muncă pentru sectorul serviciilor sociale să abordeze
plata, condițiile de lucru și sarcina de lucru, trainingul, progresul carierei și alte moduri de a
atrage o forță de muncă mai diversă din punctul de vedere al genului, vârstei și etnicității.
Schulz și Geyer (2013) au examinat cererea și furnizarea angajaților din asistență pe termen
lung și au accentuat trei măsuri care au fost utilizate în trecut pentru a crește recrutarea pe
angajaților pe termen lung din sectorul asistenței. În primul rând, creșterea numărului de
angajați de asistență informală a fost încercată în multe țări prin asigurarea unor subsidii de
asistență și timp de lucru flexibil pentru responsabilitățile de asistență. În al doilea rând,
recrutarea angajaților pe termen lung în sectorul asistenței la nivel internațional este o soluție
pe care au adoptat-o multe țări, deși poate duce la lipsa angajaților în sectorul asistenței în
alte țări, care nu abordează problema principală privind modul de generare a suficienți angajați
în domeniul asistenței. În al treilea rând, au existat încercări de a crește forța de muncă în
domeniul asistenței pe termen lung, printr-o varietate de măsuri. Acestea acoperă creșterea
plății, programul de lucru mai flexibil, însă o reducere a lucrului part-time. Utilizarea
Tehnologiilor de Comunicații și Informații (ICT) a fost implementată pentru a reduce sau a
schimba natura muncii de asistență. Modificări ale diviziunii muncii între asistentele medicale
și angajații din sectorul asistenței pot elibera timpul petrecut de asistentele medicale (Schulz
și Geyer, 2013).
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Webb și Carpenter (2012) au examinat modul în care organizațiile USA oferă soluții de
recrutare și menținere în domeniul activității sociale. Unele din constatările acestora sunt utile
pentru a fi luate în considerare în context european. Factorii politici trebuie să recunoască
diferențele dintre ‘fluctuația organizațională’ și ‘pierderile profesionale’. Organizațiile trebuie
să colecteze viziunile angajaților pentru a înțelege cauzele fluctuației organizaționale. Există
dovezi care arată că experiența primului an de muncă pentru o organizație este importantă
pentru menținerea în funcție. Sunt necesare programe suplimentare pentru a susține angajații
sociali în practică și a dezvolta utilizarea supervizării reflective. Au fost necesare mai multe
cercetări privind efectele intervențiilor care sunt proiectate să îmbunătățească oportunitățile
de progres în carieră sau plata și remunerația. Mai multe aspecte trebuie înțelese în legătură
cu impactul modificărilor pieței mai largi a muncii asupra deciziilor venitului angajatului în
comparație cu factorii psihologici/sociologici. Într-un sens mai larg, sunt necesare mai multe
cercetări pentru a înțelege impactul strategiilor de menținere a angajaților asupra calității
prestației serviciului și efectele utilizatorului serviciilor.
Forța de muncă îmbătrânită
Alături de examinarea modului în care sectoarele abordează problemele imediate de recrutare
și menținere a angajaților, cercetarea modului în care organizațiile abordează forța de muncă
îmbătrânită oferă anumite informații detaliate ale asocierii cu angajați mai vârstnici, adesea
femei. Frerichs et al (2012) într-un studiu european al modului în care organizațiile publice și
întreprinderile mici și mijlocii s-au ocupat cu forța de muncă îmbătrânită, au constatat că
trainingul, învățarea pe toată durata vieții și transferul de cunoștințe; lucrul flexibil; protecția
sănătății și promovarea și proiectarea locului de muncă; dezvoltarea carierei și managementul
mobilității erau intervențiile utilizate cel mai adesea. Au existat diferențe între țările europene,
cu Germania și Olanda fiind țările cele mai avansate.
Conen et al (2012) au explorat atitudinile angajatorilor din Europa față de forța de muncă
îmbătrânită într-o gamă de sectoare. Aceștia au constatat că angajatorii erau dispuși să-i
încurajeze pe angajații existenți să rămână în organizație, însă era mai puțin probabil să
recruteze angajați mai în vârstă. În țări cu rate scăzute ale șomajului, era mai probabil ca
angajatorii să recruteze angajați mai în vârstă și să mențină angajații existenți mai în vârstă.
Respondenții au simțit că intervenția cea mai eficientă a guvernului a fost introducerea de
măsuri care să combine munca și pensia. Alte intervenții ale guvernului considerate eficiente
au fost învățarea pe toată durata vieții și subsidiile la salarii, în special în organizațiile mici.
Activitatea sustenabilă
Recrutarea și menținerea angajaților trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare în
legătură cu conceptul de activitate sustenabilă. Un studiu Eurofound al ‘Activității sustenabile
în cursul vieții: politici și strategii naționale’ (2016). Munca sustenabilă în cursul vieții este
definită ca reprezentând ‘condiții de trai și de lucru cum ar fi cele care îi susțin pe oameni să
se angajeze și să rămână în câmpul muncii pe o durată utilă extinsă’. Acesta este un concept
relativ nou și doar trei țări au adoptat politici pentru a sprijini munca sustenabilă (Suedia,
Olanda și Belgia). Alte politici asociate, cum ar fi munca decentă, calitatea muncii/viața utilă
și munca bine echilibrată constatată în anumite țări.
Munca sustenabilă trebuie să satisfacă cele patru dimensiunii ale calității locului de muncă
(câștig/plată, calitatea timpului de muncă, perspective și calitatea intrinsecă a locului de
muncă). Politicile și intervențiile trebuie să promoveze o bună calitate a locului de muncă
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pentru toți angajații, precum și să se concentreze pe intervenții mai specifice asupra unor
diferite grupuri, dar măsurile sunt adeseori fragmentate și nu îndeplinesc necesitățile tuturor
grupurilor. Rolul partenerilor sociali este important, însă acest lucru este afectat de cadrele
instituționale și legale în care operează. Circumstanțele în care fiecare organizație/companie
are o influență puternică asupra muncii sustenabile, în special dacă vocile angajaților sunt
auzite și modul în care participă la procesul luării deciziilor. Abordarea integratoare a egalității
de gen este, de asemenea, esențială.
Natura cercetării
Din cercetarea privind recrutarea și menținerea în sectoarele serviciilor sociale și de asistență
medicală a rezultat că, deși acestea sunt aspecte majore pentru aproape toate organizațiile,
au existat puține cercetări privind eficacitatea intervențiilor existente. Există o lipsă a studiilor
controlate. Este dificil să se identifice influența a unul sau mai mulți factori, cum ar fi structura
forței de muncă, sisteme de plată și trainingul privind recrutarea și menținerea. Experiența
unor sectoare diferite, dar asociate, cum ar fi asistența medicală, are relevanță pentru sectorul
serviciilor sociale.
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