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კვლევის ავტორი 
 

დოქტორი გრეგ ტომსონი, სტრატეგიული 
ორგანიზების ყოფილი ხელმძღვანელი UNISON 
- დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი 
მომსახურების გაერთიანება. 

 
 
 

                                    EPSU-ს საორგანიზაციო ჯგუფი 
 

აგნიეშკა გინარარუ 
საკონტაქტო: aghinararu@epsu.org 

 
 
 
 

მილოშ ვლაისავლევიჩი 
საკონტაქტო: mvlaisavljevic@epsu.org 

mailto:aghinararu@epsu.org
mailto:mvlaisavljevic@epsu.org
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   წევრი ორგანიზაციების გაძლიერება 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, EPSU-მ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მუშაობა ორგანიზებისა 
და გაწევრიანების მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ყველა 
ჩვენთან დაკავშირებული ორგანიზაციებისთვის, რომელთაც სურთ წევრებისა და აქტივისტების 
რაოდენობის გაზრდით გაიძლიერონ  პოზიციები, ეს კი საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ 
ზემოქმედება დასაქმებულთა პირობების გაუმჯობესებაზე, რათა დამსაქმებლებმა პატივი სცენ 
დასაქმებულთა უფლებებს, დაიცვან კანონდმებლობით გათვალისწინებული პირობები, მისცენ 
დასაქმებულებს ღირსეული ანაზღაურება და შეუქმნან მათ შესაფერისი შრომის პირობები. 
 
აღნიშნული მოკლე სახელმძღვანელო ეძღვნება იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც 
პროფკავშირებმა უნდა აწარმოონ წევრების მოზიდვისა და ორგანიზაციული გაძლიერების 
სტრატეგიის შემუშავებისას. აქვე მოგვყავს, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, იმ წევრი 
ორგანიზაციების მაგალითები, რომლებიც ამჟამად მუშაობენ მსგავსი სტრატეგიების 
განვითარებასა და დანერგვაზე.  

 

იმედის მომცემია ის ძალისხმევა, რასაც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ეწევიან, რათა 
კიდევ უფრო გააძლიერონ პროფკავშირის ძალაუფლება, ამიტომაც EPSU მზად არის  
უზრუნველყოს პარტნიორების მხარდაჭერა, გაუზიაროს გამოცდილება და ჩაატაროს საჭირო 
ტრენინგები. ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი გუნდი პარტნიორების მხარდასაჭერად და 
ვიმედოვნებთ მჭიდრო თანამშრომლობას მომდევნო წლების განმავლობაში. გთხოვთ 
დაგვიკავშირდით, ასევე ჩვენ მზად ვართ გავაზიაროთ თქვენი წარმატების ისტორიები. 

 

მინდა მადლობა მოვუხადო გრეგ ტომსონს, ყოფილი სტრატეგიული ორგანიზების 
ხელმძრვანელს UNISON-ში, ამ სახელმძღვანელოს შემუშავებაში შეტანილი წვლილისთვის 
და ორგანიზებისა და გაწევრიანების სამუშაოებში დახმარებისთვის. ასევე მადლობას 
ვუხდით მაგალითებისთვის  ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს  და EPSU-ს გუნდს 
მხარდაჭერისთვის. 

 

                                                   
 მოდი გავერთიანდეთ, მოვიზიდოთ, გავუწიოთ                   

                                                   ორგანიზება და მივცეთ სიტყვის თავისუფლება და   
                                                   ძალაუფლება  საზოგადოებრივი მომსახურების  

                                                   სექტორში დასაქმებულებს.   
 
 
 
 

                                                            იან ვილლემ გუდრიანი 
EPSU-ს გენერალური მდივანი 
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პროფკავშირის გაძლიერება - 
წევრების გამარჯვებაა 

 

 
 
 
 
ადგილობრივი 
კამპანიიდან ეროვნულ 
სტრატეგიამდე – 

ჯანდაცვის პროფკავშირი 

ჩეხოსლოვაკია 
იან სუსტა მუშაბდა ჩესკე ბუდჟოვიცეს, 

ნემოჩნიცის საავადმყოფოში (ICU),  

ინტენსიური თერაპიის განყოფილება- 

ში,  მან მონაწილეობა მიიღო  EPSU-სა 

და ETUI-ს მიერ ორგანიზებულ 

ტრენინგში, რის შემდეგაც მან დაიწყო 

ახალი წევრების მოზიდვა 

პროფკავშირისთვის, ჯერ ახლო 

მეგობრებში შემდეგ კი სხვა ICU-ს 

თანამშრომლესაც დაუკავშირდა.  იგი 

ასევე დაუკავშირდა სხვა 

განყოფილებებსაც და საბოლოოდ 

დაახლოებით 70 ადამიანის 

გაწევრიანება მოახერხა. იანი 

განმარტავს: “პროფკავშირის 

გაერთიანების თავმჯდომარის 

პოზიციის დაკავების შემდეგ, პირველი 

ორი წელი ვამჯობინე ჩამენიშნა 

პირისპირ შეხვედრები პოტენციურ 

წევრებთან. 2017 წლის მაისში 

დავტოვე დაკავებული თანამდებობა 

საავადმოყოფოში და მთლიანად 

გადავერთე პროფკავშირის 

საქმიანობაში“. ახლა დამატებით სხვა 

ორგანიზაციები განაგრძობენ მსგავს 

საქმიანობას და პროფკავშირის 

მშენებლობას.” 2015 წლიდან 

პროფკავშირების წევრების რაოდენობა 

200-დან 600-მდე გაიზარდა, ხოლო 2020 

წლისთვის ყოველი მეოთხე 

თანამშრომელი პროფკავშირის წევრი 

იყო. იანი ახლა პასუხიმგებელია 

ეროვნულ დონეზე მართოს 

პროფკავშირები და იგი უზიარებს თავის 

გამოცდილებასა და მეთოდებს სხვა 

ადგილობრივ ორგანიზაციებს. 

ევროპის მასშტაბით EPSU-ს წარმომადგენლები 
რეგულარულად იგებენ ბრძოლას საჯარო სამსახურის 
მუშაკების ანაზღაურებისა და სამუშაო პირობების 
გაუმჯობესებისთვის. ისინი მუდმივად იცავენ 
დასაქმებულების უფლებებს და მხარს უჭერენ  მათ 
მნიშვენლოვანი საკითხების გადაწყვეტაში, 
გასაკუთრებით კი  ჯანმრთელობის და 
უსაფრთხოების მიმართულებით. სამწუხაროდ, 
პროფკავშირების უმეტესობას მუშაობა უწევს  
რთულ გარემოში, სწორედ ამიტომ, მათ ვისაც აქვთ 
მზარდი და აქტიური ორგანიზაცია უფრო მეტად 
არიან  მზად სირთულეების გასამკლავებლად. 
მიუხედავად იმისა, რომ EPSU-ს პარტნიორი 
ორგანიზაციები, ყოველწლიურად აწევრიანებენ 
ასობით ათასობით ახალ წევრს, ეს მაინც არ არის 
პროფკავშირის გავლენის ზრდის გარანტია. 
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის რომ 
გავაწევრიანოთ დასაქმებულთა უმეტესობა, არამედ 
ისიც რომ შევქმნათ აქტიური გაერთიანება, რომელიც  
მოლაპარაკებებისა და კამპანიის დროს  მარტივად 
მობილიზდება. 
ბევრ ქვეყანაში პროფკავშირებში გაწევრიანების 
პროცესი  არის შემცირებული, ხოლო წვერთა 
საშუალო ასაკი   გაზრდილი, რაც გულისხმოს რომ 
ახალგაზედები ნაკლებად წევრიანდებიან 
პროფკავშირებში. მნიშვნელოვანია, რომ 
პროფკავშირებმა დროულად იმოქმედონ და 
მოახდინონ  წევრებისა და  არსებული რესურსების 
მობილიზება, ვინაიდან ზოგ შემთხვევაში  სიტუაცია 
საგრძნობლად კრიტიკულია.  
იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ არსებული 
სიტუაცია, მნიშვნელოვანია პროფკავშირებმა 
განახორციელონ ახალი მიდგომები, შეცვალონ 
სტრატეგია და ტაქტიკა, რაც გულისხმობს  წევრების 
გააქტიურებასა და ახალი წევრების  მოზიდვის  
მიმართულებით გადადგმულ ქმედით ნაბიჯებს, ეს 
კი  პროფკავშირების ხელში გახდება მძლავრი 
ბეკეტი საკუთარი წევრების ინტერესებისათვის 
ბრძოლაში. 
ასევე შესაძლებელია, პრიორიტეტების გადატანა,  
საზოგადოებრივი მომსახურების სექტორის  ახალ 
სეგმენტშიც, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 
საჯარო სერვისები  კერძო ანუ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ხელში გადადის. 

 

ამ პატარა სახელმძღვანელოში მოცემულია თუ რა 
ქმედებები უნდა განახორციელოს პროფკავშირებმა 

იმისთვის, რომ შეიმუშაოს ორგანიზების 
სტრატეგია.
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სწორი სტრატეგიის 

შემუშავება 
   

ორგანაიზინგის სტრატეგია უნდა 
უზრუნველყოფდეს საორგანიზაციო საქმიანობის 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრას პროფკავშირული 
საქმიანობის ყველა ასპექტში და  მიზნად ისახავდეს 
ძალისხმევისა და რესურსების მაქსიმალურად 
ეფექტურად გამოყენებას.  

 
პროფკავშირის წევრები და აქტივისტები სამუშაო 
ადგილებზე მრავალი გამოწვევის წინაშე დგანან, 
ამიტომ ყოველთვის არსებობს  საშიშროება რომ 
ისინი არ ჩაერთონ პროფკავშირის მიერ 
ორგანიზებულ ღონისძიებებში. პროფკავშირის 
პრიორიტიზირება მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
მოხერხდება  თუ წევრებს გააცნობიერებული 
ექნებათ პროფკავშირების როლი და მისი  
მნიშვნელობა, რისთვისაც  საჭიროა,  წევრების  
ინფორმირებულობა, პროფკავშირის მკაფიოდ 
ჩამოყალიბებული  პოლიტიკის შესახებ, რაც 
სწავლებითა და ცოდნის გაზიარებით უნდა 
განხორციელდეს. 

 
 

 
 
გახმაურებული სტრატეგია 
– ბაღების პროფესიული 
კავშირი 

ხორვატია 
საზოგადოებრივი ღონისძიებების- 

მიტინგებისა და საპროტესტო 

აქციების ორგანიზება, მკაფიო 

მოთხოვნებით, პოტენციური 

წევრების და აქტივისტების 

დასაინტერესებელი საუკეთესო გზაა.  

სწორედ ეს იყო მთავარი 

სტრატეგიული მიმართულება 

ბაღების, მედიისა და კულტურის 

პროფკავშირებისათვის. (SOMK). 

აღნიშნული პროფკავშირი 2010 წელს 

დაარსდა მხოლოდ 13 წევრით, 

დღეისათვის კი მათ 2700-ზე მეტი 

წევრი ჰყავთ, რომელთა 

უმრავლესობასაც ბაღების მუშაკები 

წარმოადგენენ, რაც მთლიანად 

დასაქმებულთა  25-30% -ია. 

საზოგადოებრივი შეკრებების დროს 

წამოიჭრა ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხები, რომელიც მანამდე 

განხილული არ ყოფილა. სწორედ ამის 

შემდეგ გამოხატეს სფეროს 

წარმომადგენლებმა პროფკავშირში 

გაწევრიანების სურვილი. გაზრდილი 

ინტერესების შესაბამისად 

პროფკავშირებმა შემოიარეს  ყველა 

რეგიონი და შექმნეს ახალი 

ორგანიზაციები. წევრების ასეთმა 

სწრაფმა ზრდამ საშუალება მისცა 

პროფავშირებს ზეგავლენა მოეხდინა  

სექტორში არსებულ სახელწიფო 

პოლიტიკაზე.  

მკაფიო მოთხოვნები, რომელიც 

ასახავდა მშრომელთა რეალურ 

პრობლემებს, საზოგადოებრივი 

შეკრებები და წევრებთან მუდმივი 

კავშირი გახდა SOMK-ის 

წარმატების მთავარი რეცეპტი. 
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არსებითი მონაცემები – 
სამუშაო ძალის აღრიცხვა 

 

 
 
 
 
 
მონაცემების შეგროვების 
და ანალიზის 
მნიშვნელობა – ჯანდაცვის 
პროფკავშირი 

მოლდოვა 
პროფკავშირის წევრების შესახებ 

განახლებული ინფორმაციის 

არსებობა  სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია გაწევრიანებისა 

და ორგანიზების პროცესისთვის. 

მოლდოვას სანატატეას ჯანდაცვის 

პროფკავშირის,  კარგად 

ფუნქციონირებადი, მონაცემთა 

ბაზით საქმიანობა ამის საუკეთესო 

მაგალითია. 

    CNSM-ს აქვს კარგად 

განვითარებული სისტემა, რომლის 

მეშვეობითაც ყოვლეწლიურად 

აგროვებს განახლებულ 

ინფორმაციას. სანატატეას, 

როგორც კონფედერაციის წევრ 

ორგანიზაციას ყოველწლიურად 

აქვს ვალდებულება მოიპოვოს 

ინფორმაცია წევრების 

რაოდენობის (სქესის და ასაკის 

ჩათვლით)  და ადგილობრივი 

პროფკავშირული გაერთიანების 

წევრთა რაოდენობის შესახებ.  

დამატებით,  პროფკავშირი  

აანალიზებს  ინფორმაციას 

სექტორში ახალგაზდების 

დასაქმებასთან დაკავშირებით. 

ასევე, პროფკავშირი აგროვებს 

ინფორმაციას ისეთ საკითხებზე 

როგორიცაა მიღწევები, 

პრობლემები და მათი გადაჭრის 

გზები. ყოველივე ეს მონაცემი 

ქვეყნდება ყოველწლიურ 

მოხსენებაში და ეხმარება 

პროფკავშირს  ორგანიზების 

სტრატეგიის შემუშავებაში. 

ეფექტური ორგანაიზინგის სტრატეგია საჭიროებს 

პროფკავშირის ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზს, 

ასევე  წევრთა ზრდის პოტენციალის შესაძლებლობების 

მოიძიებას სხვადასხვა მიმართულებით,  რეალურ, 

ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით. 
 

აუცილებელია, პროფკავშირმა იცოდეს რამდენი წევრი და 

აქტივისტი ჰყავს, ასევე სად არიან ისინი დასაქმებულები.  

პროფკავშირს  უნდა ჰქონდეს ზუსტი მონაცემები 

პოტენციური წევრების შესახებ, ასევე მნიშვნელოვანია  

შეაფასებულ იქნას დასაქმების ტენდენციები, მაგალითად:  

სად იზრდება სამუშაო ძალა, რაც ასევე გულისხმობს 

კონკრეტული ცვლილებების გააზრებას, რაც შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს მრავალ ფაქტორთან, როგორიცაა 

ციფროვიზაცია, პრივატიზაცია, მოსახლეობის დაბერება და 

სხვა.  
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აქტივისტების განათლება 

 და მხარდაჭერა 
პროფკავშირი უნდა გახდეს უფრო მოქნილი და სწრაფად ახდენდეს 

რეაგირებას ახალი გამოწვევების მიმართ, ხოლო სტრატეგიული 

გადაწყვეტილების მიღება უნდა ხდებოდეს აქტუალურ და სრულყოფილ 

მონაცემებზე დაყრდნობით. 

 

კვლევების ჩატარება და დასაქმებულთა მიზნობრივი ჯგუფების 

განსაზღვრა მხოლოდ მაშინ არის მიზანშეწონილი თუ პროფკავშირს აქვს 

რესურსი ახალი წევრების  მოსაზიდად.  ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი 

პროფკავშირისთვის არის მისი წევრები, აქტივისტები და 

თანამშრომლები. იმისთვის რომ თვითოეულმა მათგანმა გააცნობიეროს 

ორგანიზაციული გაძლიერების მნიშვნელობა, აუცილებელია 

პერმანენტულად განხორციელდეს სწავლება- ტრენინგები.  

 

მხოლოდ იმის თქმა, რომ ორგანიზაციული გაძლიერება არის 

მნიშვნელოვანი, არ არის საკმარისი. საჭიროა გავაანალიზოთ:  რომელი 

საქმიანობაა  წახალისებული? საით გვაქვს მიმართული ძირითადი 

რესურსები?  პროფკავშირების უმრავლესობაში პრიორიტეტული არის 

კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოება და სწორედ ამ საკითხებზე 

მუშაობა ხდება დაფასებისა და აღნიშვნის საგანი. მაგრამ ხშირად  

ყველაზე მნიშვნელოვანი, დასაქმებულთა შრომითი პირობების 

გაუმჯობესებისათვის წარმოებული  მოლაპარაკებებისა  და 

ორგანიზაციული გაძლიერების შორის არსებული  ურთიერთკავშირი 

ავიწყდებათ.    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ორგანიზაციული განმტკიცების საქმეში მიღებული საკუთარი 

გამოცდილების მუდმივი ანალიზი, უწყვეტი პროცესია. მნიშვნელოვანია 

გაანალიზდეს ორგანიზების ყველა სტრატეგია და კამპანია, რამ იმუშავა 

კარგად და რამ არა, იმისთვის რომ მოხდეს მისი მუდმივი დახვეწა და 

გაუმჯობესება. 

 

 

 

 

 

ტრენინგი, სწავლება და 
განათლება - 
,,სოლიდარნოსტი“ 
პოლონეთი 

 
NSZZ სოლიდარნოსტ-ში 20 წელზე 

მეტია ორგანიზების ტრენინგი და 

სწავლება მთავარი პრიორიტეტია. 

საგანმანათლებლო საქმიანობა 

მიმდინარეობს, როგორც 

რეგიონალურ, ასევე ადგილობრივ 

დონეზე, სწორედ აქ იღებენ 

განათლებას საზოგადოებრივი 

სამდივნოს აქტივისტები. მჭიდრო 

კავშირია რეგიონალურ 

საგანმანათლებლო და 

საორგანიზაციო განყოფილებებს 

შორის, პოლიციის 

თანამშრომლეთა ეროვნულმა 

პროფკავშირმა ხელი შეუწყო ამ 

თანამშრომლობის 

გაფართოებას და ბოლო 

რამდენიმე წელიწადში 

პროფკავშირის წევრთა 

რაოდენობა 10 დან 300 მდე 

გაიზარდა. თუმცა, ეს მხოლოდ 

დასაწყისია, როგორც გდანსკის 

რეგიონიდან ერთ-ერთმა 

ორგანიზატორმა აღნიშნა: 

„საკმარისი არ არის დავეხმაროთ 

დასაქმებულებს ორგანიზებაში, 

რათა  შექმნან პროფკავშირი    და 

შემდეგ გადავერთოდ სხვა 

ორგანიზაციის შექმნაზე. ეს არის 

გრძელვადიანი ვალდებულება, 

ჩვენ მათ გვერდით უნდა ვიყოთ 

რამდენიმე თვის განმავლობაში, 

სანამ ისინი არ გაძლიერდებიან“. 
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პროფკავშირისა და მისი 
კამპანიების ორგანიზება - 
სახელმწიფო ადმინისტრაციის 
პროფკავშირი 

რუმინეთი 

 

კოლუმნას პროფკავშირს, 

რომელიც წარმოადგენს 

სახელმწიფო ადმინისტრაციაში 

დასაქმებულებს, აქვს 

გაწევრიანებისა და ორგანიზების 

სტრატეგია, რომელშიც 

მონაწილეობს ფედერაციის 

ყველა თანამშრომელი. 

ისინი აღრიცხავენ პოტენციურ 

წევრებს და სტუმრობენ იმ ქალაქებს 

სადაც მათ არ ჰყავთ წევრები. მათ 

ბოლო პერიოდში ორი კამპანია 

ჩაატარეს. თავიდან ისინი 

რეგიონალურ დონეზე ეძებდნენ 

დამოუკედებელ პროფკავშირებს და 

ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ 

ისინი რომ ფედეაციაში 

გაწევრიანებულიყვნენ, რის შემდეგაც 

ფედერაცია ეხმარებოდა მათ 

წევრების მოზიდვაში, როგორც ეს 

მოხდა ქალაქ არადში, როდესაც 

მცირე, ადგილობრივი პროფკავშირი 

შეუერთდა ფედერაციას და მოკლე 

დროში წევრების რაოდენობა 150-დან 

450 გაიზარდა.  გარდა ამისა, 

პროფკავშირი ეძებდა დასაქმებულთა 

ძირითად ჯგუფებს, სადაც ჯერ არ იყო 

შექმნილი პროფკავშირი და თავიდან 

ქმნიდა ორგანიზაციებს.  ასევე იყო, 

კამპანია ბუქარესტში, სოციალური 

დახმარების მუშაკებისთვის სადაც 

პროფკავშირმა შეძლო რამდენიმე 

ადგილობრივი ორგანიზაციის 

ჩამოყალიბება. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ორგანიზაციული გაძლიერება რა თქმა უნდა ხელს 

შეუწყობს წევრების მობილიზებას კონკრეტული კამპანიის 

გარშემო, მაგრამ ის ასევე უნდა გახდეს პროფკავშირის 

ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილიც. სხვადასხვა 

პროფკავშირებიდან მიღებული მაგალითები შეიძლება 

სასარგებლო იყოს, მაგრამ ის ვერ იქნება მისადაგებული 

ყველა  სიტუაციისთვის. 

თითოეულმა პროფკავშირულმა ორგანიზაციამ 

დამოუკიდებლად უნდა შეიმუშაოს  სიტუაციის შესაბამისი 

მიდგომები, ის  რაც  მეტ სარგებელს მოუტანს მათ.

 
 

 

ადგილობრივ დონეზე, მნიშვნელოვანია მოხდეს 

დასაქმებულთა საჭიროებების დადგენა. პროფკავშირმა არ 

უნდა გააკეთოს დამოუკიდებელი დაასკვნები, თუ რა 

სჭირდებათ დასაქმებულებს, მაგალითად  უკეთესი 

ანაზღაურება თუ სახვა რამ. იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც 

პროფკავშირმა ორგანიზება გაუკეთა მიგრანტ მუშათა ჯგუფს, 

რომლებიც ქუჩის დასუფთავებაზე  მუშაობდნენ, როდესაც მათ 

მოუსმინეს  აღმოჩნდა, რომ მათ ინგლისური ენის კურსები 

ესაჭიროებოდათ.  
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რას გვპირდება  

პროფკავშირი? 
 

როგორც წესი, დასაქმებულები პროფკავშირებში 
გაწევრიანების გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში 
იღებენ     თუ ფიქრობენ,  რომ ეს მათ  ინტერესშია. 
მაგრამ ისინი არ ყიდულობენ ფიზიკურ აქტივს, 
მაგალითად ისეთს, როგორიცაა სურსათი, არც 
კონკრეტულ სახელშეკრულებო მომსახურებას, 
როგორიცაა  დაზღვევა.  (თუმცა, აღსანიშნავია ისიც 
რომ თანამშრომლების უმეტესობა პროფკავშირის 
წევრობას ადარებენ სადაზღვევო პოლისს.) ზოგი 
აღნიშნავს რომ უკეთესი ანალოგია მაგალითად 
სპორტული დარბაზის აბონიმენტი. მაგრამ, 
პროფკავშირების წევრობა მხოლოდ და მხოლოდ 
მაშინ არის ეფექტური, თუ წევრები თავად არიან 
აქტიურები.   

 
თითქმის ყველა დასაქმებულს სურს რომ 
სამართლიანად ეპყრობოდნენ სამსახურში. 
დასაქმებულებს არ სურთ გახდნენ დისკრიმინაციის, 
ბულინგისა და დაშინების მსხვერპლი, მენეჯერისა 
თუ დამსაქმებლის მხრიდან. სამუშაო ადგილებზე, 
დასაქმებულთა უფლებებისთვის   ბრძოლაში 
პროფკავშირებს დიდი გამოცდილება აქვს, სწორედ  
ეს შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი  
პროფკავშირის პოტენციური წევრების 
დაინტერესებისა და მოზიდვისათვის, მაგრამ, 
დასაქმებულებმა უნდა დაინახონ რომ 
პროფკავშირი არის მათი აქტიური მხარდამჭერი და 
ამავდროულად გაანალიზონ, რომ პროფკავშირი 
მხოლოდ მაშინ შეძლებს სამართლიანობის 
უზრნველყოფას თუ ექნება მათი აქტიური 
მხარდაჭერა.  
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის რომ 
პროფკავშირში გაწევრიანება საჭიროებს ნდობის 
ელემენტს. ნდობა იმისა რომ პროფკავშირის 
წევრობა მათ მოუტანს სარგებელს და დაიცავს მათ 
ინტერესებს, ნდობა იმისა რომ როდესაც დაუდგება 
საჭიროება პროფკავშირი მათ გვერდით დადგება. 
დასაქმებულთა უმეტესობა ენდობა თავიანთ 
კოლეგებს, ამიტომაც რაც უფრო მეტი აქტივისტი 
ჰყავს პროფკავშირს სამუშაო ადგილებზე, მით 
უფრო მეტია გაწევრიანებულთა რაოდენობა. ისინი 
უფრო მეტად ენდობიან ორგანიზაციას, რომელიც 
საუბრობს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, არა 
მხოლოდ ანაზღაურებაზე, არამედ თანასწორობასა 
და სამართლიან მოპყრობაზე. 

 
 

 
ნდობის მოპოვება – 
ჯანდაცვის პროფკავშირი 

ჩეხოსლოვაკია 
გადაუდებელი სამედიცინო 

მომსახურებების პროფკავშირის 

თავმჯდომარის მოადგილე მიროსლავ 

ვაჩა,  განმარტავს, თუ როგორ დანერგა 

მან პროფკავშირში გაწევრიანება და 

ორგანიზაციული მუშაობა: „2016 წელს 

ადგილობრივი პროფკავშირების 

კომიტეტში მუშაობისას - დიდი 

ენერგიით, ენთუზიაზმითა  დავიწყე 

მუშაობა, რათა განმეხორციელებინა 

ცვლილებები, გამეძლიერებინა და 

გამეზარდა პროფკავშირის წევრთა 

რაოდენობა.  მხოლოდ რამდენიმე 

წელიწადში შევძელი გამეზარდა 

წევრების რაოდენობა 60% -ით, პირადი 

საუბრების, ნდობის მოპოვებითა და 

თანამშრომლებთან ახლო 

ურთიერთობის  საშუალებით. მე მათ 

არასდროს ვაიძულებდი, მხოლოდ 

ვუხსნიდი  პროფკავშირში წევრობის 

სარგებელის შესახებ, რას მიიღებენ 

ჩვენგან ან რას კარგავენ თუ არ 

იქნებოდნენ წევრები. წარმატებული 

საორგანიზაციო საქმიანობისათვის 

საჭიროა: 

 პროფკავშირის ორგკომიტეტის 

აქტიური და მოტივირებული 

წევრები; 

 კარგი ურთიერთობა 

დასაქმებულებთან და 

მათი ნდობის 

მოპოვება; 

 მკაფიო განმარტება იმისა თუ 

რა არის პროფკავშირი და 

რატომ არის მნიშვნელოვანი 

მისი წევრობა;  

 ძლიერი პროფკავშირული 

ოჯახის წევრობა და 

დასაქმებულთა 

უსაფრთხოების განცდის 

გარანტია. 
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ქალ წევრებსა და 

აქტივისტებზე 
ორიენტირება – 
ტრანსპორტის 
პროფკავშირი 

რუმინეთი 

 
2017 წელს ქალთა კომიტეტის შექმნის 

შემდეგ, ATU- მ ბევრი რამ გააკეთა 

ქალების გაერთიანებაში 

გაწევრიანებისა და 

გააქტიურებისთვის.  ATU-მ  

შეისწავლა ციფროვიზაციის 

გავლენა სამუშაოებზე, წამოიწყო 

ბავშვთა მოვლისა და გენდერულ 

ძალადობაზე ორიენრტირებული 

კამპანიები,  მხარი დაუჭირა ქალთა 

საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებულ ღონისძიებებს და 

ჩაატარა ტრენინგები რათა 

დახმარებოდნენ ქალებს საკუთარი 

თავის რეალიზებაში, როგორც 

სამუშაო ადგილებზე ასევე 

პროფკავშირებში. ATU ხაზს უსვამს 

ქალთა თავდაჯერებულობის 

მნიშვნელობას საკუთარ 

შესაძლებლობებში და მოითხოვს 

მეტი სიმამაცის გამოვლენას 

პროფკავშირულ საქმიანობაში. 

ქალთა ორგანიზაციის პრეზიდენტი 

ლუმინიტა სმეუ ამბობს: „მთელი 

ჩვენი გუნდი ყველაფერს ვაკეთებთ 

იმისათვის, რომ ქალები 

გამხდარიყვნენ უფრო მეტად 

ჩართულები და გავლენიანები 

პროფკავშირის საქმიანობაში“.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPSU მზად არის დახმარება გაუწიოს, ურჩიოს ან 
ჩაუტაროს საჭირო ტრენინგები პარტნიორ 

ორგანიზაციებს, რომელთაც სურთ განავითარონ  
ორგანიზების სტრატეგია და ტაქტიკა. ის ხელს 

შეუწყობს  არსებული ქსელის საშუალებით 
გაცვალოს ინფორმაცია: გაწევრიანების კამპანიების, 
წევრების შენარჩუნების,  სამუშაო ადგილებზე ახალი 

ორგანიზაციების შექმნის შესახებ.  
დამატებითი ინფორმაცია და უახლესი ამბები 

შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  ბმულზე. 
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ორგანიზების მონდომება 
სამედიცინო სექტორში 

– ჯანდაცვის პროფკავშირი 
ბოსნია & ჰერცეგოვინა 
ფრესენიუსის დიალეზის კლინიკებში 

მომუშავეებმა რამდენჯერმე სცადეს 

პროფკავშირის დაარსება. ისინი 

უკმაყოფილოები იყვნენ კომპანიის  

გადაწყვეტილებებით, მაგრამ 

თანამშრომლები ამავე დროს იყვნენ 

კომპანიის მხრიდან დიდი ზეწოლის 

და სამსახურის დაკარგვის საფრთხის 

წინაშე. თუმცა, როდესაც მენეჯმენტმა 

მიიღო გადაწყვეტილება 

შეემცირებინა ხელფასები და 

შეღავათები თანამშრომლებისთვის 

ეს უკვე საბოლოოდ დაეხმარათ მათ 

მიეღოთ გადაწყვეტილება 

პროფკავშირის ჩამოყალიბებასთან 

დაკავშირებით.  ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის პროფკავშირის 

მხრიდან დახმარება ძალიან 

მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე. 

პროფკავშირის პრეზიდენტი 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

ეკონტაქტებოდა დასაქმებულებს და 

მხარდაჭერას უწევდა ორგანიზაციის 

ჩამოყალიბების  საქმეში. ამ 

ეტაპისთვის მან შეძლო ორ 

კლინიკაში დაეარსებინა 

პროფკავშირი. რის შემდეგაც, 

პროფკავშირმა მოინახულა 

ფრეზენიუსის ყველა კლინიკა, 

შედეგად მათ გააწევრიანეს 220 

თანამშრომლიდან 150-ზე მეტი. 

კერძო სექტორში სამუშაო 

პირობებისთვის ბრძოლა და 

დასაქმებულებთან მჭირდო 

გრძელვადიანი ურთიერთობის 

დამყარება გახდა ამ წარმატების 

მთავარი მიზეზი. 

წევრებისა და 

არაწევრების 
მობილიზება - 
ადმინისტრაციული 
პროფკავშირი 
ბულგარეთი 
2019 წლის ნოემბერში, PK 

ადმინისტრაციულმა პროფკავშირმა 

დაიწყო კამპანიებისა და საპროტესტო 

აქციების სერია, რის შედეგადაც 

მთავრობის სოციალური დაცვის 

სააგენტოში გაფიცვა დაიწყო. მათ 

სურდათ რაც შეიძლება მეტი 

დასაქმებულის ჩართვა, ამიტომ მათ 

სპეციალურად გახსნილი ფეისბუქ 

გვერდის მეშვეობით ხმა მიაწვდინეს 

სხვა არაწევრ დასაქმებულებსაც.  

ბევრი არაწევრი ჩაერთო  პროტესტში 

და მხარი დაუჭირა პროფკავშირების 

მოთხოვნებს, მათ შორის ბევრი 

გაწევრიანდა პროფკავშირშიც.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPSU არის საზოგადოებრივი მომსახურების  
ევროპული პროფკავშირები. ეს არის ETUC-

ის(ევროპის პროფესიული კავშირების 

კომფედერაცია) ყველაზე მსხვილი ფედერაცია, 

რომელიც აერთიანებს 8 მილიონ საზოგადოებრივი 

მომსახურების სექტორში დასაქმებულს, 250-ზე 

მეტ პროფკავშირული ორგანიზაციიდან ევროპის 

მასშტაბით. EPSU ორგანიზებას უწევს 

დასაქმებულებს ისეთ სექტორებში როგორიცაა: 

ენერგეტიკა, წყალი, ნარჩენები, ჯანმრთელობა და 

სოციალური მომსახურება. ასევე, სახელმწიფო 

სტრუქტურებში დასაქმებულ ადამიანებს, როგორც 

ადგილობრივ, რეგიონალურ და ცენტრალურ 

ხელისუფლებაში, ევროპის ყველა ქვეყანაში, მათ 

შორის ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში. 

ასევე არის საზოგადოებრივი მომსახურების 

საერთაშორისოდ (PSI) აღიარებული რეგიონალური 

ორგანიზაცია. 
  

 

www.epsu.org 

http://www.epsu.org/

