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Feedback de la seminar referitor la fiecare strategie –  

Dr Greg Thomson 

Nivelul general a fost bun spre  excelent. Dar aceasta este o 

activitate în curs de desfăşurare. Niciuna dintre strategii nu este 

implementată în momentul de faţă şi trebuie să fie dezvoltată în 

continuare. Pentru a beneficia cu adevărat de acest exerciţiu, 

colegii trebuie să urmărească atent activitatea pe care au 

desfăşurat-o până acum. 

 

Comentarii generale 

1. Participanţii au demonstrat un înalt nivel de angajare faţă de 

organizare şi recrutare. 

Este esenţial ca şi alte organizaţii din cadrul Federaţiei/ 

Sindicatului să dea dovadă de acelaşi angajament ‒ aceasta 

se poate realiza prin discuţii şi educaţie. Altfel, organizarea 

va fi dată la o parte în favoarea altor priorităţi. 
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2. Managementul strategiei este esenţial pentru o implemetare 

eficace 

Strategia trebuie să fie elaborată în scris şi actualizată pe 

măsură ce este elaborată. Aceasta oferă un punct de 

referinţă pe baza căruia să se monitorizeze progresul. 

Un management eficace necesită un comitet de conducere 

care să răspundă de implementarea strategiei şi să 

primească rapoarte periodice despre progres. 

3. Buna comunicare este o parte esenţială a unei organizări şi 

recrutări eficace 

Comunicarea trebuie să se facă în ambele sensuri, astfel 

încât membrii să simtă că sunt ascultaţi. 

 

Toată lumea este de acord că o Bază de Date este un 

instrument esenţial pentru o comunicare eficientă şi ţintită, 

pentru monitorizare strategiei de organizare şi de recrutare. 

Se doreşte asistenţă şi consiliere pentru alcătuirea Bazei de 

Date şi pentru utilizarea ei. 

 

Reţelele de socializare sunt un mijloc auxiliar util pentru 

organizare. Dar nu înlocuiesc discuţiile cu membrii şi cu 

potenţialii membri. Şi este foarte util să fie întreţinute la zi şi 

dinamice, astfel încât să nu se perimeze şi să nu fie 

plictisitoare. 
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4. Campaniile pentru obţinerea îmbunătăţirilor dorite de membri 

pot fi folosite pentru a mări numărul de recrutări  

Acestea trebuie să fie folosite pentru a se completa 

activitatea zilnică de organizare şi de recrutare, nu pentru a 

o înlocui. 

Ele au efect ca instrument al organizării numai dacă membrii 

sunt invitaţi să participe activ la campanie. Chiar şi o 

activitate de nivel scăzut, cum ar fi să îi rugăm pe membri să 

răspundă la chestionare, să semneze petiţii sau să distribuie 

pliante este importantă. 

Sindicatele omit adesea să-şi popularizeze succesele în 

rândul membrilor. Dar numai făcând aceasta membrii văd 

beneficiile apartenenţei lor la sindicat şi de ce trebuie să fie 

activi în cadrul acestuia. 

 

5. Instruirea joacă un rol important în organizare şi recrutare în 

trei moduri complimentare. 

Poate fi folosită pentru a consolida beneficiile organizării şi 

recrutării pentru construirea puterii sindicatului în rândurile 

membrilor. 

Există domenii tehnice cum ar fi comunicarea, utilizarea 

reţelelor sociale şi aplicaţiile bazei de date, în care poate fi 

folosită pentru a perfecţiona capacităţile liderilor şi ale 

activiştilor. 

În sfârşit, o ofertă mai generală de instruire pentru membri 

pe chestiuni cum ar fi sănătatea şi protecţia muncii, 



 4 

drepturile sindicale şi reţelele de socializare poate contribui 

la atragerea de noi membri. 

6. Recrutarea noilor angajaţi 

Există oportunităţi clare pentru sindicate de a participa la 

anumite evenimente de organizare. Recrutarea de noi 

lucrători chiar din momentul angajării este o modalitate 

foarte eficientă de a spori numărul celor recrutaţi. Este bine 

să ştim câte sindicate fac acest lucru. 

Acest seminar a fost organizat şi sprijinit de EPSU. Sper ca 

aceste scurte comentarii să fie utile. Doresc să subliniez că 

este începutul unui proces, pe care trebuie să-l continuaţi. 

EPSU se oferă să vă acorde sprijin şi pe viitor, iar eu vă 

îndemn să profitaţi de această ofertă. 

 

 

 

 


