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Розбудова наших профспілок

За останні п’ять років EPSU значно активізувала свою роботу з органайзингу та залучення 
нових членів до профспілок. Ми знаємо, що це головний виклик для всіх наших філій, які 
прагнуть зміцнення своїх організацій шляхом збільшення чисельності членів та активістів. 
Це дасть нам голос на своїх робочих місцях та в своїх секторах. Це ключ до розбудови наших 
профспілкових сил таким чином, щоб роботодавці поважали права працівниць і працівників, 
дотримувались колективних договорів та забезпечували зайнятим у них гідну оплату праці 
й умови, на які ті заслуговують.

Цей короткий посібник зосереджується на основних питаннях, які стоять перед 
профспілками у стратегії органайзингу та набору членів. Ми проілюстрували наші поради 
кількома прикладами від членських профспілок у Центральній та Східній Європі, які вживали 
заходів для розробки та реалізації такої стратегії.

Зусилля, які докладаються в цьому напрямку надихають, і EPSU рішуче налаштована надати 
поради, підтримку та підготовку профспілкам, які хочуть розпочати нарощування своєї 
профспілкової потужності чи вжити подальших кроків у цьому. У нас є відмінна команда, 
яка допоможе філіям у цій роботі, і ми сподіваємось на тісне співробітництво протягом 
найближчих років. Будь ласка, зв’яжіться з нами, і ми будемо раді доповнити свої знання 
вашими власними історіями успіху. 

Я дякую Грегу Томсону, який раніше очолював стратегічний органайзинг у профспілці UNISON 
у Великій Британії, за його внесок у цей посібник і за допомогу в нашій органайзинговій 
роботі. Дякуємо також нашим профспілкам-членам за приклади та нашій команді за 
підтримку.

Вперед до розширення членства та органайзингу, розвитку міці 
та голосу наших працівниць і працівників сфери громадського 
обслуговування.

Ян Віллем Гаудріан
Генеральний секретар EPSU
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Розбудова 
профспілки – 
перемога її членів
Філії EPSU по різним країнам Європи регулярно 
завойовують для тисяч працівниць і працівників 
громадських послуг  кращі умови й оплату праці. Вони 
також забезпечують їм захист і підтримку з багатьох 
питань – не в останню чергу, щодо охорони праці  та 
її безпеки. Однак більшість профспілок працюють у 
складних умовах, і ті, що активніші та приваблюють 
більше членів , найкраще забезпечують інтереси своїх 
членів.

Хоча філії EPSU набирають сотні тисяч нових членів 
щороку, це ще не гарантує посилення профспілки. 
Йдеться не лише про забезпечення того, щоб цей 
приток нових членів перевищував кількість тих, хто 
вибуває, а й про розбудову активного членства, яке 
може бути мобілізоване для зміцнення профспілки у її 
кампаніях і переговорах.

У багатьох країнах профспілкове членство останнім 
часом не зростало або падало, в той час як середній вік 
членів профспілок неухильно зростав, оскільки кількісні 
показники залучення молодших працівників також 
скорочувалися. Поки ще не надто пізно, всі профспілки 
повинні вжити заходів і мобілізувати своїх людей та 
ресурси вже зараз, але для деяких із них ситуація 
критична.

Аби зупинити спад у профспілковому членстві, 
необхідно розробити нові стратегії та тактику. 
Органайзинг означає підтримку активності наявних 
членів і набір нових, так щоб на робочому місці 
профспілка від імені своїх членів могла проявляти силу 
та вплив.

Це може передбачати зосередження уваги на 
нових сферах громадських послуг, особливо там, 
де вони дедалі частіше надаються приватними та 
некомерційними організаціями.

У цьому короткому посібнику викладено дії, які слід 
вжити для розбудови організайзингової профспілки 
з двома ключовими елементами: розробкою стратегії 
органайзингу та використанням методів органайзингу.

Від місцевої кампанії до 
національної стратегії – 
профспілка працівників 
охорони здоров’я 
(Чеська Республіка)

Ян Шуста працював у відділенні 
інтенсивної терапії (реанімації) 
в лікарні в Чеське-Будейовіце 
(Nemocnice České Budějovice). 
Пройшовши курси, які проводилися 
європейськими профспілковими 
об’єднаннями EPSU та ETUI, він 
почав залучати до профспілки 
спершу своїх безпосередніх 
колег, а потім поступово й інших 
співробітників реанімації. Коли 
приєдналися понад 70 чоловік, 
він використав контакти в інших 
відділеннях для подальшого 
нарощування членства в 
профспілці. Ян пояснює: «У перші 
два роки по тому, як обійняв пост 
голови профспілкової організації, 
я займався проактивною агітацією 
щодо вступу, явно надаючи 
перевагу особистому контакту. У 
травні 2017 року мене звільнили 
від лікарняних обов’язків, щоб я 
займався виключно профспілкою 
як вивільнений працівник. Зараз 
на користь профспілки грає 
те, що інші члени профкому й 
активіст(к)и на робочих місцях 
розробили кампанію і продовжують 
розбудовувати профспілку». 
Починаючи з 2015 року, кількість 
членів постійно зростала – з 200 
до 600 станом на 2020 рік, при 
цьому кожен четвертий працівник 
є членом профспілки. Зараз Ян 
відповідає за органайзинг на 
національному рівні і намагається 
запровадити ці методи в інших 
первинних профспілкових 
організаціях на місцях.



5

Розбудова профспілки – перемога її членів

Масштабні стратегії – 
профспілка працівників 
по догляду за дітьми 
(Хорватія)

Організація публічних заходів, 
мітингів та акцій протесту з чіткими 
вимогами – чудовий спосіб набрати 
для профспілки членство та 
мобілізувати актив. Це відігравало 
центральну роль у стратегії SOMK 
– хорватської профспілки охорони 
здоров’я, медіа та культури. 
Започатковано її було в 2010 році 
силами всього 13 чоловік – а тепер 
в її лавах більше 2700 членів, 
передусім у сфері догляду за 
дітьми, де профспілка покриває 
25-30% від загальної чисельності 
робочої сили. Масові профспілкові 
заходи підняли найважливіші доти 
ігноровані проблеми, з якими 
стикаються працівниці по догляду 
за дітьми. Як результат, профспілка 
отримувала дедалі більше дзвінків 
від працівниць, які оцінили 
увагу до своїх проблем і бажали 
приєднатися. Активіст(к)и SOMK 
у відповідь обійшли всю країну, 
відкриваючи нові профспілкові 
осередки. Таке стрімке зростання 
дозволило їм впливати на 
державну політику в сфері 
догляду за дітьми. Чіткі вимоги, що 
відображають справжні проблеми 
працівниць і працівників, робота 
на місцях, публічні заходи та 
подальша робота з трудовими 
колективами – все це складові 
рецепту успіху SOMK.

Правильна стратегія
Стратегія органайзингу  стосується пріоритетності 
органайзингу  у всій профспілці та має спиратись на 
докладання потрібних зусиль та найефективніше 
використання ресурсів.

Члени та активісти профспілок стикаються з 
різними викликами на робочому місці, тож завжди 
є небезпека, що органайзинг витіснятиметься. Він 
може пріоритетизуватись лише тоді, коли активісти та 
члени розуміють, що ефективний органайзинг робить 
профспілку міцнішою.   Такий підхід  вимагає чіткої 
організаційної підтримки і має популяризуватись через 
освіту.

Дії: 

1. Погодьте профспілкову політику, що надає 
пріоритет органайзингу на всіх рівнях 
профспілки – від зборів осередків до 
загальнонаціональної конференції.

2. Переконайтесь, що освітні та навчальні 
програми для членів, активістів та персоналу 
профспілкових органів наголошують на 
важливості органайзингу (та роз’яснюють її).
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Важливість збору 
та аналізу даних – 
профспілка працівників 
охорони здоров’я 
(Молдова)

Актуальна інформація про 
членство в профспілках 
має вирішальне значення 
для ефективного залучення 
нових членів та органайзингу. 
Профспілка працівників охорони 
здоров’я Sănătatea в Молдові – 
хороший приклад налагодженої 
і функціональної бази даних. 
Національна конфедерація 
профспілок Молдови (CNSM) 
має добре розвинену систему 
збору даних, а Sănătatea, як член 
конфедерації, також має щорічно 
оновлювати відомості про кількість 
своїх членів (у тому числі за статтю 
та віком), а також кількість місцевих 
осередків профспілки.  Крім того, 
вона аналізує інформацію про зміну 
кількості медперсоналу, загальну 
зайнятість у секторі та моніторить 
зайнятість молоді. Профспілка 
також збирає дані щодо власних 
досягнень, а ще до бази даних 
входять проблеми, з якими мають 
справу члени, та шляхи вирішення 
цих проблем. Потім усе це 
публікується в щорічному звіті і це 
допомагає профспілці планувати та 
реалізувати свою органайзингову 
стратегію.

Ключові дані – 
окреслення робочої 
сили
Ефективна стратегія органайзингу вимагає розуміння 
сильних і слабких сторін профспілки, поруч із точними 
даними про найбільший потенціал для зростання.

Важливо, щоб профспілка була в курсі, скільки в її 
лавах членів та активістів, і де вони працюють . Вона 
також повинна знати про потенційних профспілкових 
новобранців – окреслювати (немовби наносити 
на карту) кола тих, хто не є членами, та оцінювати 
тенденції зайнятості, щоб зрозуміти, де передбачається 
зростання чисельності робочої сили. Це означає 
розуміння конкретних поточних змін, що можуть 
бути пов’язані з багатьма факторами, такими як 
діджиталізація, приватизація та старіння населення.

Дії: 

1. Профспілка повинна мати огляд розвитку 
робочої сили на національному та місцевому 
рівнях, щоб легко можна було визначити 
довгострокові можливості та загрози.

2. Потрібно окреслювати існуюче та потенційне 
членство, показавши сильні та слабкі сторони 
профспілки та визначивши, де найкраще можна 
використовувати організаційні ресурси. Це 
можна зробити як на національному, галузевому 
рівнях, так і на рівні конкретного робочого 
місця.

3. Система ефективного обліку членства повинна 
охоплювати такі деталі, як посада, робоче 
місце, роботодавець і рівень оплати праці; 
персональні дані, такі як вік, стать, контактна 
інформація; інформація про належність до 
профспілки (осередок і роль, яку людина займає 
в спілці).

4. Профспілка має бути в змозі відповісти на 
ключові питання, в тому числі: Чи вона набирає 
більше членів, ніж втрачає? Звідки береться 
більшість нових членів профспілки? Де і чому 
її члени покидають її? Де і чому приєднуються 
молоді члени? Де знаходиться найбільший 
потенціал для зростання?
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Освіта та підтримка 
активістів
Профспілки повинні стати гнучкішими та вчитися 
змінюватися, аби відповідати на нові виклики, а 
стратегічні рішення мають ґрунтуватися на достовірних 
даних.

Дослідження і таргетинг стають у нагоді тільки тоді, 
коли профспілка має ресурси для органайзингу.  
Найціннішими ресурсами, які має профспілка, є люди, 
іншими словами, члени, активісти та персонал. Освіта та 
підготовка відіграють важливе значення, щоб усі вони 
розуміли важливість органайзингу, не тільки у власних 
інтересах, але й для того, щоб політика профспілки 
визначалася її членами. 

Просто сказати, що органайзинг важливий, 
недостатньо. Яка діяльність цінується та 
винагороджується? Куди спрямовується найбільше 
ресурсів? Для більшості профспілок пріоритетом 
є переговори з роботодавцями, і саме за це їх 
винагороджують та обговорюють. При цьому часто 
губиться принциповий зв’язок між органайзингом 
та укладанням внаслідок переговорів вигідного для 
працівників колективного договору.

Actions:

1. Освіта та навчання у профспілці повинні на 
кожному рівні наголошувати на життєво 
важливій ролі, яку органайзинг відіграє в 
зміцненні профспілки та забезпеченні їй 
можливості виборювати справедливість на 
робочому місці та кращі умови для своїх членів.

2. Органайзинг слід визнавати та винагороджувати 
на кожному рівні профспілки.

3. Про успіхи органайзингу необхідно повідомляти 
у внутрішньопрофспілкових новинах.

Діяльність з органайзингу має бути процесом 
безперервного навчання. Усі стратегії та кампанії 
органайзингу повинні підлягати ретельному аналізу. 
Слід чітко визначити, що працює, а що ні, щоб можна 
було вдосконалити стратегії та кампанії, а також 
винести уроки на майбутнє.

Навчання, тренінги та 
освіта – «Солідарність» 
(Польща)

Підготовка та навчання з питань 
органайзингу в Незалежній само-
врядній профспілці «Солідарність» 
(NSZZ Solidarność) – головний 
пріоритет вже протягом більш ніж 
двох десятиліть. Навчальні заходи 
проводяться як на регіональному, 
так і на галузевому рівнях – саме 
так свою підготовку проходять ак-
тивіст(к)и Секретаріату працівників 
громадського обслуговування. Між 
регіональними освітніми та орга-
найзинговими відділами існує тісна 
співпраця, з якої вигоду отримала, 
зокрема, Національна профспілка 
співробітників поліції, яка завдяки 
такій взаємодії всього за кілька 
років збільшила своє членство з 10 
до більш ніж 300 членів. Проте це 
лише початок, як зазначив один з 
регіональних органайзерів із регі-
ону Гданська: «недостатньо допо-
могти працівникам організуватись 
у профспілку на доти неюніонізо-
ваній компанії/установі та перехо-
дити до створення наступної. Це 
довгострокове зобов’язання – ви 
повинні залишатися поруч з ними 
[новими профспілковими осеред-
ками] протягом декількох місяців, 
поки вони не зміцніють». 
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Органайзингова 
профспілка та її кампанії 
– профспілка державних 
службовців (Румунія)

Профспілка Columna, яка 
представляє працівників у 
царині державного управління та 
місцевого самоврядування, має 
стратегію набору нових членів та 
органайзингу, до якої залучені всі 
п’ятеро вивільнених працівників 
федерації. Вони складають 
карту потенційного членства та 
відвідують міста, де членів ще 
немає. Нещодавно профспілка 
провела дві кампанії. Перша 
була на рівні жудців (повітів), де 
стояла задача знайти незалежні 
профспілки і переконати їх 
вступити до Федерації Columna. 
Згодом органайзингова команда 
федерації допомагає своїй новій 
філії розвиватись – саме так і було 
зробилено в місті Арад, де невелика 
місцева незалежна профспілка 
після приєднання до федерації 
зросла з 150 до 450 членів усього 
лише за кілька місяців. У якості 
альтернативи профспілка може 
створити первинну профспілкову 
організацію з нуля, сформувавши 
її ядро з групи співробітників 
місцевих органів влади. Інша 
кампанія зосереджувалася на 
працівниках соціальної сфери в 
Бухаресті, де не було профспілкових 
активістів, однак профспілка зуміла 
створити кілька місцевих первинок, 
які зараз зростають.

Дії: 

1. Слід чітко визначити відповідальність за 
регулярний контроль успішності стратегій та 
кампаній органайзингу.

2. Аналіз стратегій та кампаній повинен 
ґрунтуватися на фактичних даних. Це означає 
регулярні звіти про загальну кількість 
залучених до профспілки нових членів та 
активістів, у порівнянні з кількістю тих, хто 
з неї виходить. Іншими словами, чи зростає 
профспілка, і якщо так, то де і як це пов’язано зі 
стратегіями та кампаніями органайзингу.

3. Уроки, набуті в результаті таких оглядів, варто 
оперативно розповсюджувати.

Приклади:

Одна з членських профспілок, розглянувши 
тенденції в демографічній і трудовій сферах у 
національному масштабі, визначила зростання 
числа зайнятих у сфері соціального обслугову-
вання. Більшість із цих працівниць були жінками 
в приватному секторі. Тенденції членства поча-
ли відображати ці зміни. Отож, переорієнтував-
шись на цю цільову групу, профспілка змогла 
досягти значного зростання своєї чисельності.

На місцевому рівні мова йде про розуміння 
потреб працівників, а не лише про кращу оплату 
праці  або ж про те, що профспілка знає краще 
за самих людей. В одному випадку профспілка 
зуміла залучити групу робітниць-мігранток, які 
працювали прибиральницями вулиць. Проф-
спілці вдалось приєднати їх, оскільки вона 
дослухалась їхньої потреби в навчанні англій-
ської мови. В іншому випадку органайзингова 
кампанія в лікарні розгорнулася через базові 
вимоги - медиків обурювала відсутність туалет-
ного паперу та робочого одягу - і профспілка 
допомогла колективу домогтись своїх вимог.

Органайзинг може допомогти мобілізувати своїх 
членів навколо певної кампанії, але він також має бути 
частиною повсякденної діяльності профспілки.

Висновки з того, що відбувається в інших місцях, 
можуть бути корисними, але ніколи не дадуть цілісної 
відповіді. Кожна профспілка повинна знайти те, що 
підходить для неї, і визнати, що ефективною може бути 
ціла низка різних підходів.
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Що може дати 
профспілка
По суті, працівниця чи працівник вирішує вступити до 
профспілки, якщо вважає, що це в її чи його інтересах. 
Вступ до профспілки – це не купівля чогось матеріаль-
ного, типу продуктів харчування в крамниці, це також і 
не договірна послуга, як-от страхування, хоча насправ-
ді, деякі працівники розглядають членство в профспілці 
як своєрідний страховий поліс. Дехто скаже, що кращою 
аналогією є членство в спортзалі. Інакше кажучи, член-
ство в профспілках працює лише тоді, коли ви користує-
тесь ним, беручи участь в профспілковій діяльності.

Майже всі хочуть справедливого ставлення на роботі. 
Це означає, що ніхто не бажає зазнавати дискримінації, 
упереджень чи знущань від свого начальства чи 
роботодавця. Профспілки мають гідний послужний 
список боротьби за справедливість на робочому місці. 
Це може бути важливим для залучення робітників до 
активності у професійних спілках. Але працівникам 
потрібно наочно бачити та усвідомлювати, що 
профспілка прагне до справедливості, а досягти її 
на робочому місці можна лише за умови їх активної 
підтримки.

Суттєвим моментом є те, що членство в профспілці 
будується на довірі. Довіра це про те, що участь у 
профспілці працівникам піде на користь. Довіра це про 
те, що профспілка просуватиме їхні інтереси. І довіри до 
того, що профспілка буде з ними навіть у найскрутніші 
часи. Для більшості працівників люди, яким вони 
довіряють найбільше – це їхні колеги по роботі, тому 
чим більше активістів на робочому місці матиме 
профспілка, тим імовірніше, що й інші працівники до 
неї приєднуються. І вони, швидше за все, довірятимуть 
організації, котра говорить про те, що для них важливо, 
не лише про оплату праці, але й про рівність та гідне 
ставлення на роботі.

Дії: 

1. Один з найбільш ефективних способів 
органайзингу – коли актив і члени профспілки 
самі її просувають.

2. Важлива складова органайзингу – діяльність 
на робочому місці, завдяки якій працівники 
пересвідчуються, що профспілка справді діє в їх 
інтересах.

Формування довіри – 
профспілка працівників 
охорони здоров’я 
(Чеська Республіка)

Мирослав Вача, заступник голови 
чеської профспілки екстрених 
медичних служб (швидкої 
допомоги), розповідає, як він 
у профспілці провів роботу з 
органайзингу та залучення нових 
членів.
«Я починав у 2016 році на рівні 
місцевого профспілкового комітету 
– сповнений енергії, ентузіазму 
та бажання змінити становище 
речей і створити сильніше і більше 
профоб’єднання. Через кілька 
років вдалося збільшити членство 
приблизно на 60%, заслуживши 
довіру зайнятих у сфері через 
особисті розмови та розбудову 
відносин із ними. Я ніколи нікого 
не заганяю в профспілку. Я просто 
пояснюю їм переваги членства в 
ній. Що саме вони можуть отримати. 
І що вони втрачають, якщо не 
входять до профспілки». Причини 
успіху органайзингу наступні:

· активні, мотивовані члени 
профкому;

· хороші стосунки з колегами на 
роботі та завоювання їхньої 
довіри;

· чітке пояснення того, що таке 
профспілка і чому важливо бути 
її членом;

· надання працівникам почуття 
безпеки та захищеності в рамках 
сильної профспілкової родини. 
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3. Працівники схильні довіряти іншим 
працівникам. Якщо ви хочете набрати до 
своїх лав більше молоді, залучіть вже наявних 
молодих членів профспілки до процесу агітації 
за вступ. Жінки часто становлять значну частину 
робочої сили в бюджетному секторі (і загалом 
у сфері громадських послуг). Дуже важливо 
заохочувати більше жінок до активної участі в 
профспілці.

4. Органайзинг будується на розмовах на 
робочому місці, коли організатори не 
розповідають працівникам, що тим робити, а 
самі вислуховують їхні проблеми.

5. Важливо пересвідчитись у тому, що працівники 
- як члени, так і не члени - в курсі всього, що 
для них домоглась профспілка. Слід широко 
афішувати всі профспілкові успіхи та перемоги.

EPSU надає поради, підтримку та навчання 
профспілкам-членам, які прагнуть розвивати 
свої методи органайзингу та стратегію роботи. 
Це заохочує тісніші зв’язки між профспілковими 
організаціями в різних державах через мережу, 
яка обмінюватиметься відомостями про 
інформаційні кампанії та інші ініціативи щодо 
набору й утримання членів та створення активних 
організацій на робочому місці. Додаткову 
інформацію та останні новини можна знайти тут.

Зосередження уваги 
на жінках-членах 
та активістках – 
транспортна профспілка 
(Румунія)

З часу створення свого жіночого 
комітету в 2017 році спілка ATU 
зробила багато для заохочення 
жінок до членства й активної 
участі в профспілці. Вона вивчала 
вплив діджиталізації на робочі 
місця, проводила кампанії щодо 
забезпечення догляду за дітьми, 
ініціювала боротьбу з гендерним 
насильством, підтримувала акції 
на Міжнародний жіночий день 8 
березня та проводила тренінги для 
розвитку жінок як на своїх роботах, 
так і на щаблях своїх профспілок. 
ATU підкреслює важливість 
зміцнення впевненості жінок 
у своїх силах та заохочення до 
участі у профспілковій діяльності. 
Лумініта Смеу, президентка жіночої 
організації, каже: «Працюючи 
як єдина команда, ми робимо 
все можливе, щоб жінки більше 
залучались і ставали впливовішими 
в діяльності профспілок».

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Наполегливість у захисті 
працівників приватних 
медичних закладів – 
профспілка охорони 
здоров’я (Боснія і 
Герцеговина)

Працівники клінік гемодіалізу 
Fresenius кілька разів намагалися 
створити профспілку. Вони були 
незадоволені цією компанією та її 
рішеннями, але також стикалися 
з сильним тиском керівництва та 
погрозами звільнення. Однак, коли 
менеджент скоротив їм заробітну 
плату та низку пільг, у працівників 
увірвався терпець – вони вирішили 
неодмінно створити профспілку. 
Підтримка з боку галузевої 
профспілки охорони здоров’я та 
соціального захисту була життєво 
важливою. Голова профспілки вже 
протягом кількох років перебував у 
контакті з трудовими колективами 
та надавав підтримку в попередніх 
органайзингових кампаніях. Цього 
разу для створення профспілки 
він заручився підтримкою 
працівників двох клінік. Слідом 
профспілка навідалася до 
решти клінік Fresenius, і зараз 
до неї із числа 220 працівників 
вступило 150 членів. Боротьба 
з урізаннями та погіршенням 
умов праці в приватному секторі, 
а також підтримка контактів із 
працівниками протягом тривалого 
періоду були ключовими 
елементами в цій справі.

Мобілізація членів і не 
членів – профспілка 
працівників державних 
установ (Болгарія)

У листопаді 2019 року профспілка 
PK Admin розпочала серію кам-
паній та протестів, що призвели в 
кінці кінців до страйку в урядово-
му Агентстві соціального захисту. 
Вони хотіли залучити якомога 
більше працівників, і тому також 
звернулись до тих, хто не є чле-
нами – через сторінку у Facebook, 
спеціально створену для співробіт-
ників цієї установи. Чимало людей, 
які не були членами профспілки, 
підписались на цю фейсбук-сторін-
ку та підтримали вимоги профспіл-
ковців, а деякі ще й приєдналися 
до профспілки.



EPSU або Європейська федерація профспілок громадського 
обслуговування (ЄФПГО) є найбільшим об’єднанням серед 
Європейської конфедерації профспілок (ETUC), налічуючи 8 мільйонів 
працівників і працівниць сфери послуг із 250 профспілок по всій Європі. 
EPSU організовує трудящих в сфері енергетики, води, сміттєпереробки, 
охорони здоров’я, соціальних послуг, локального та регіонального 
самоврядування, центрального врядування усіх країн Європи та їхніх 
східних сусідів. EPSU є регіональним представником Інтернаціоналу 
громадського обслуговування (PSI).

www.epsu.org

http://www.epsu.org

