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Զարգացնելով մեր արհմիությունները 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում EPSU-ն բավական ջանքեր է գործադրել 

օրգանայզինգի և հավաքագրման հետ կապված։ Շատ լավ գիտենք, որ դա սուր խնդիր է մեր 

բոլոր անդամ արհմիությունների համար, ովքեր ուզում են ուժեղացնել իրենց 

կազմակերպությունը՝ անդամների թվի ու ակտիվիստների քանակի ավելացման շնորհիվ։ 

Միայն անդամների քանակն է, որ մեր աշխատատեղերում և ոլորտներում կնպաստի մեր 

ձայնը տեղ հասցնելուն։ Արհմիության անդամների քանակն է մեր ուժի բանալին և այն թույլ 

կտա, որպեսզի գործատուն ավելի հարգանքով վերաբերվի աշխատանքային 

իրավունքներին, կատարի կոլեկտիվ պայմանագրի դրույթները և աշխատողներին տա այն 

արժանապատիվ աշխատավարձն ու պայմանները, որոնց վերջիններս արժանի են։   

Այս կարճ ուղեցույցը կենտրոնացած է արհմիությունների այն հիմնական խնդիրների 

վրա, որոնց հարկավոր է ուշադրություն դարձնել օրգանայզինգի ու հավաքագրման 

ռազմավարության համար։ Մենք ներառել ենք մի քանի կոնկրետ օրինակներ կենտրոնական 

և արևելյան Եվրոպայի մեր անդամ կազմակերպություններից, որոնք մեծ քայլեր են կատարել 

այդպիսի ռազմավարություն մշակելու և ներդնելու համար։  

Ոգեշնչող է տեսնել այդ բոլոր ջանքերը, և EPSU-ն հաստատակամ է տրամադրել իր 

փորձն ու աջակցությունը, ինչպես նաև ուսուցում այն անդամ կազմակերպությունների 

համար, որոնք մտադրված են սկսել կամ շարունակել արհմիությունն ուժեղացնելուն ուղղված 

քայլերը։ Մենք ունենք անդամ կազմակերպություններին օգնելու համար նախատեսված 

հրաշալի թիմ և հույս ունենք բոլորիդ հետ սերտորեն համագործակցել մոտակա տարիներին։ 

Խնդրում եմ, կապնվե՛ք մեզ հետ և հայտնեք Ձեր հաջողված պատմությունների մասին։  

Շնորհակալություն եմ հայտում Միացյալ Թագավորության UNISON արհմիության 

ռազմավարական օրգանայզինգի բաժնի ղեկավար Գրեգ Թոմսոնին՝ այս ուղեցույցի 

պատրաստման մեջ իր մասնակցության համար, ինչպես նաև օրգանայզինգի ու 

հավաքագրման մեր աշխատանքներին աջակցելու համար։ Շնորհակալ եմ մեր անդամ 

կազմակերպություններին՝ իրենց հաջողված պատմությունները տրամադրելու համար, 

ինչպես նաև մեր օրգանայզինգի թիմին։  

Եկեք սկսենք հավաքագրել ու կազմակերպել աշխատողներին և դրանով զարգացնել 

մեր հանրային ծառայությունների աշխատողների ուժն ու ձայնը։   

 

       Յան Վիլլեմ Ղուդրիաան  

         EPSU գլխավոր քարտուղար  
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շահում են անդամները 
 Եվրոպայով մեկ EPSU անդամ արհմիությունները 

պարբերաբար կարողանում են հասնել հանրային 

ծառայությունների հազարավոր աշխատողների համար 

ավելի բարձր վարձատրության ու ավելի լավ 

աշխատանքային պայմանների։ Նրանք նաև աջակցություն 

և պաշտպանություն են տրամադրում այլ հարցերի հետ 

կապված՝ ներառյալ առողջությունն ու աշխատավայրում 

անվտանգությունը։ Բայց բոլոր արհմիությունները գործում 

են բարդ միջավայրում և միայն նրանք, որոնք ունեն 

ավելացող և ակտիվ անդամներ, կարողանում են լավագույնս 

լուծել խնդիրները։  

Չնայած EPSU անդամ կազմակերպություններն ամեն 

տարի հավաքագրում են հարյուրավոր ու հազարավոր նոր 

անդամներ՝ դա չի երաշխավարում արհմիության 

հզորության ավելացումը։ Ոչ միայն պետք է ապահովվի, 

որպեսզի ավելացող անդամների քանակը գերազանցի 

արհմիությունը լքողների քանակին, բայց պետք է նաև 

ստեղծվի ակտիվ անդամակցություն․ այնպիսին, որը 

հնարավոր կլինի արագ մոբիլիզացնել արհմիության 

արշավների ու բանակցությունների ժամանակ։  

Արհմիության անդամությունը շատ երկրներում լճացած է 

կամ անկում է ապրում, իսկ արհմիության անդամների միջին 

տարիքն ավելանում է, քանի որ դանդաղում կամ պակասում 

է երիտասարդ անդամների հավաքագրումը։ Բոլոր 

արհմիություններին անհրաժեշտ է գործել, քանի դեռ ուշ չէ և 

հենց հիմա մոբիլիզացնել իրենց ռեսուրսներն ու 

անդամներին։ Բայց որոշ արհմիությունների համար 

իրավիճակն առավել կրիտիկական է։  

Անդամակցության նվազումը կանգնեցնելու համար 

արհմիությունները պետք է նոր ռազմավարություններ և 

մեթոդներ մշակեն։ Օրգանայզինգ՝ նշանակում է 

ակտիվացնել եղած անդամներին և հավաքագրել նորերին, 

որպեսզի արհմիությունը կարողանա օգտագործել 

աշխատատեղերում իր անդամների ներուժն ու 

ազդեցությունը։  

Դա կարող է նշանակել, օրինակ, հավաքագրման նոր 

ոլորտներ փնտրել, որտեղ հանրային ծառայությունների 

զարգացման միտում կա, մասնավորապես այնտեղ, որտեղ 

այդ ծառայությունները մատուցվում են մասնավոր և 

հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։  

Այս ուղեցույցը պատմում է արհմիությունում 

օրգանայզինգը զարգացնելու անհրաժեշտ երկու հիմնական 

տարրերի մասին՝ օրգանայզինգի ռազմավարության 

մշակման և օրգանայզինգի մեթոդների ճիշտ 

օգտագործման։  

Տեղական արշավից մինչև ազգային 

ռազմավարություն․ առողջապա-

հության արհմիություն  

 

ՉԵԽԻԱ  

Յան Զուստան աշխատում էր Չեսկե 

Բուդեյովիցե քաղաքի Նեմոչնիցե 

հիվանդանոցի վերակենդանացման 

բաժանմունքում։ Այն բանից հետո, երբ 

նա մասնակցեց EPSU-ի և ETUI-ի 

(Եվրոպական արհմիութենական 

ինստիտուտ) դասընթացներին, նա 

սկսեց աշխատողներին կազմակերպել՝ 

սկսելով իր հետ ավելի մոտ գտնվող 

աշխատողներից, իսկ այնուհետ 

անցնելով վերակենդանացման 

բաժանմունքի մնացած 

աշխատակազմին։ 70 աշխատող 

հավաքագրելուց հետո նա օգտագործեց 

կապերն ու ծանոթներին այլ 

բաժանմունքներում, որպեսզի մեծացնի 

անդամակցության քանակը։ Յանը 

բացատրում է․ «ես ընտրել էի պրոակտիվ 

հավաքագրման մեթոդը, և արհմիության 

ղեկավարությունը ստանձնելու առաջին 

երկու տարվա ընթացքում նախընտրում 

էի դեմ-առ-դեմ շփումները։ 2017 

թվականի մայիսին ազատվեցի 

հիվանդանոցի իմ պաշտոնից՝ լրիվ 

դրույքով արհմիությամբ զբաղվելու 

համար։ Հիմա մենք օգտվում ենք այն 

փաստից, որ արհմիության այլ 

ներկայացուցիչներն ու աշխատատեղի 

ակտիվիստները հավաքագրման արշավ 

են մշակել և շարունակում են զարգացնել 

արհմիությունը»։ 2015-ից սկսած 

անդամակցությունն աճել է 200-ից՝  

մինչև 2020 թվականին հասնելով 600-ի։ 

Յանն այժմ պատասխանատու է 

ազգային մակարդակում օրգանայզինգի 

համար և փորձում է կիրառել այս 

մեթոդներն այլ արհեստակցական 

կազմակերպություններում ևս։ 



   Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները  

 

Ճիշտ ռազմավարության 

ընտրությունը  

Օրգանայզինգի ռազմավարությունը պետք է 

երաշխավորի, որ այն ընդգրկում է ողջ 

արհմիությունը և օգտագործվող ջանքերն ու 

ռեսուրսներն ուղղվում են այնպես, որ լավագույն 

արդյունքը ստեղծեն։  

Արհմիության անդամներն ու ակտիվիստները 

աշխատավայրում բազմաթիվ խնդիրների են 

առնչվում, ուստի միշտ վտանգ կա, որ 

օրգանայզինգը կարող է փոշիացվել։ Այն արդյունք 

կտա միայն այն ժամանակ, երբ օրգանայզինգով 

զբաղվող արհմիության անդամներն ու 

ակտիվիստները գիտակցեն, որ արդյունավետ 

օրգանայզինգն ավելի ուժեղ է դարձնելու 

արհմիությունը։ Դրա համար անհրաժեշտ է և՛ 

ինտենսիվ քաղաքական կամք, և՛ իրազեկում 

կրթության միջոցով։ 

 

  

 

1. Մշակել  քաղաքականություն՝ 

նախապատվությունը տալով 

օրգանայզինգին արհմիության բոլոր 

մակարդակներում, ազգային արհմիության 

խորհրդի նիստերից մինչև աձանձին 

արհեստակցական կազմակերպության 

ժողովները։  

2. Համոզվել, որ արհմիության անդամների, 

ակտիվիստների ու աշխատողների համար 

կրթական ու թրեյնինգի ծրագրերը հատուկ 

ուշադրություն դարձնեն օրգանայզինգին 

և բացատրեն դրա կարևորությունը։  

Գործողություններ՝ 

Բարձրապրոֆիլ ռազմավարություն․ 

երեխաների խնամքի արհմիություն  

ԽՈՐՎԱՏԻԱ 

 

Հստակ պահանջներով հանրային 

միջոցառումների, երթերի ու ցույցերի 

կազմակերպումը օրգանայզինգի 

հիանալի միջոց կարող է լինել 

արհմիության անդամների և 

ակտիվիստների համար։ Սա երեխաների 

խնամքի, ԶԼՄ-ների և մշակույթի SOMK 

արհմիության հիմնական 

ռազմավարությունն էր։ Արհմիությունը 

ստեղծվել է 2010 թվականին ընդամենը 

13 անդամներով, իսկ այժմ միավորում է 

ավելի քան 2700 անդամներ՝ 

հիմնականում երեխաների խնամքի 

ոլորտում, որտեղ միավորված է 

ընդհանուր աշխատողների 25-30%-ը։ 

Հավաքների միջոցով բարձրացվում էին 

երեխաների խնամքի ոլորտի այնպիսի 

խնդիրներ, որոնք նախկինում չէին 

բարձրաձայնվել։ Աշխատողներին դա 

դուր եկավ, և ավելի ու ավելի շատ 

ցանկացողներ եղան միանալ 

արհմիությանը։ SOMK-ը սկսեց հավաքներ 

կազմակերպել երկրով մեկ և տարբեր 

տարածքներում շտաբեր հիմնել։ 

Արհմիության խոշորացումը նրանց 

օգնեց, որպեսզի ազդեն երեխաների 

խնամքի հետ կապված պետական 

քաղաքականության վրա։ Աշխատողների 

իրական խնդիրների բարձրաձայնումը, 

տեղերում աշխատանքը, հավաքներն ու 

ցույցերը SOMK-ի հաջողության 

բաղադրատոմսի տարրերն էին։  



   Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները  

 

Հիմնական 

տեղեկություններ․ 

աշխատուժի քարտեզագրում 
 Օրգանայզինգի հաջողված ռազմավարության համար 

անհրաժեշտ է գնահատել արհմիություն ուժեղ և թույլ 

կողմերը, միաժամանակ ապացուցահեն գնահատական 

տալով, թե որտեղ  կարող է լինել արհմիության աճի ամենամեծ 

պոտենցիալը։  

Արհմիության համար կարևոր է իմանալ, քանի անդամ և 

ակտիվիստ ունի այն, և որտեղ են նրանք աշխատում։ 

Անհրաժեշտ է իմանալ հավաքագրման պոտենցիալ 

թիրախներին, պետք է անցկացվի անդամ չհանդիսացող 

աշխատողների քարտեզագրում, ինչպես նաև հիմնարկի 

գործունեության թրենդի գնահատում՝ իմանալու համար, 

որտեղ է հնարավոր աշխատողների ավելացում։ Սա 

նշանակում է նաև հաշվի առնել կոնկրետ փոփոխությունները, 

որոնք կարող են տեղի ունենալ աշխատավայրում՝ կախված 

տարբեր ցուցանիշներից, որոնցից են թվայնացումը, 

մասնավորեցումը կամ հանրության ծերացումը։   

Տվյալների պահպանման և 

մշակման կարևորությունը. 

առողջապահության արհմիություն  

ՄՈԼԴՈՎԱ 

Արհմիության անդամակցության 

վերաբերյալ ակտուալ տվյալները 

կարևորագույն դեր են խաղում 

արդյունավետ հավաքագրման և 

օրգանայզինգի համար։ Մոլդովայի 

առողջապահության աշխատողների 

Սանատատեա արհմիությունը 

այսպիսի արդյունավետ տվյալների 

բազայի լավ օրինակ է։ 

Արհմիությունների CNSM  կոնֆե-

դերացիան ունի տվյալների 

հավաքագրման բարձր մակարդակի 

համակարգ, և կոնֆեդերացիայի 

անդամ Սանատատեան 

պարտավորություն ունի ամեն տարի 

իրենց անդամների ու տեղական 

արհմիությունների անդամակցու-

թյան հետ կապված 

վիճակագրությունը (ներառյալ 

տարիքը և սեռը) ներկայացնել 

կոնֆեդերացիային։ Բացի դրանից 

վերլուծվում է տեղերում և ոլորտում 

աշխատողների քանակն ու 

զբաղվածության մակարդակը, 

երիտասարդների զբաղվածության 

հետ կապված տվյալները և այլն։ 

Արհմիությունը նաև հավաքագրում է 

տվյալներ ձեռքբերումների, 

խնդիրների ու դրանց լուծումների 

մասին։  Այս ամենը հրապարակվում է 

տարեկան հաշվետվությունում և 

օգնում է մշակել արհմիության 

հետագա աշխատանքային պլանն ու 

ներդնել օրգանայզինգի 

ռազմավարությունները։ 

1. Արհմիությունը պետք է նկատի ունենա ազգային և 

տեղային մակարդակներում աշխատուժի դինամիկան, 

որպեսզի ավելի երկարաժամկետ հեռանկարներ ունենա և 

միջոցառումներ կարողանա ձեռնարկել։  

2. Պետք է քարտեզագրվի գոյություն ունեցող և 

պոտենցիալ անդամակցությունը, գնահատվի 

արհմիության ուժեղ և թույլ կողմերն ու որոշվի, թե որ 

ուղղությամբ պետք է ներդրվեն օրգանայզինգի 

ռեսուրսները, որպեսզի դրանք ապահովեն լավագույն 

արդյունքը։ Սա վերաբերվում է թե՛ ազգային, թե՛ ճյուղային 

և թե՛ տարածքային մակարդակներին։   

3. Պետք է ապահովվի անդամակցության տվյալների 

գրանցման արդյունավետ համակարգ, որտեղ նշված կլինի 

արհմիության անդամների պաշտոնը, աշխատատեղը, 

աշխատավարձի չափը, բացի դրանից նաև անձնական 

տվյալները՝ տարիքը, սեռը, կոնտակտային ինֆորմացիան, 

ինչպես նաև արհմիությունում նրանց դերը։  

4. Արհմիությունը պետք է կարողանա պատասխանել 

հետևյալ հիմնական հարցերին․ արդյո՞ք ավելի շատ 

անդամներ են հավաքագրվել, քան նրանք, ովքեր հեռացել 

են արհմիությունից; որտե՞ղ են ամենաշատ նոր 

հավաքագրված անդամները; ի՞նչ պատճառով են 

անդամները լքում արհմիությունը; արդյո՞ք արհմիություն 

են անդամագրվում երիտասարդ աշխատողներ; որտե՞ղ է 

անդամակցության աճի ամենամեծ պոտենցիալը։  

 

Գործողություններ՝ 



   Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները  

 

Ակտիվի համար կրթություն  

եւ աջակցություն  

Արհմիությունները պետք է դառնան ավելի ճկուն և 

սովորեն փոխվել նոր խնդիրների հետ մեկտեղ, իսկ 

ռազմավարական որոշումները պետք է ժամանակակից և 

գիտելիքահեն լինեն։   

Հետազոտություններ անելն ու թիրախներ որոշելը 

օգտակար են միայն այն դեպքում, երբ արհմիությունը 

օրգանայզինգի ռեսուրսներ ունի։ Արհմիության 

ամենաթանկ ռեսուրսը մարդիկ են, այլ կերպ ասած՝ 

անդամները, ակտիվը և աշխատողները։ Կրթության ու 

թրեյնինգների կազմակերպումն անհրաժեշտ են, որպեսզի 

բոլորը հասկանան օրգանայզինգի կարևորությունը ոչ 

միայն սեփական անձի համար, այլ նրա համար, որպեսզի 

արհմիության քաղաքականությունը բարեհաջող 

առաջախաղացվի անդամակցության քանակի շնորհիվ։  

Բավական չէ միայն ասել, որ օրգանայզինգը կարևոր է։ 

Ինչպիսի՞ գործողություններն են ավելի արժեքավոր և 

արդյունավետ։ Որտե՞ղ ներդնել հիմնական ռեսուրսները։ 

Արհմիությունների մեծ մասում նախապատվություն է 

տրվում բանակցություններին, և դա է տալիս ամենամեծ 

արդյունքը։ Օրգանայզինգի և բանակցությունների միջև 

կապը լավ հնարավորություն է, որը հաճախ անտեսվում է 

արհմիությունների կողմից։  

Օրգանայզինգը նաև անվերջ սովորելու 

գործընթաց է։ Օրգանայզինգի բոլոր 

ռազմավարություններն ու արշավները անընդհատ 

քննադական վերանայման կարիք ունեն։ Պետք է 

հստակորեն որոշվի, ինչն է աշխատում, իսկ ինչը՝ ոչ, 

որպեսզի ռազմավարություններն ու արշավները 

բարելավվեն և ապագայի համար նոր դասեր քաղվեն։  

 

  

 

1. Արհմիության բոլոր մակարդակներում 

կրթությունն ու թրեյնինգները պետք է շեշտեն 

օրգանայզինգի դերը արհմիությունն 

ուժեղացնելու և աշխատավայրում արդար 

միջավայր ստեղծելու մեջ։  

2. Օրգանայզինգին պետք է ուշադրություն դարձվի 

և այն պետք է խրախուսվի արհմիության բոլոր 

մակարդակներում։  

3. Օրգանայզինգի հաջողությունները պետք է 

հրապարակվեն արհմիության ներսում՝ այլոց 

հասանելի դարձնելու համար։  
  

 

Գործողություններ՝ 

Թրեյնինգ, քոուչինգ և կրթություն․ 

Սոլիդարնոսց  

ԼԵՀԱՍՏԱՆ  

 

Օրգանայզինգի վերաբերյալ 

կրթությունն ու թրեյնինգները NSZZ 

Solidarnosc  արհմիության վերջին 20 

տարիների գերխնդիրն էր։ Կրթական 

ծրագրերը տեղի են ունենում 

տարածքային ու ճյուղային 

մակարդակներում, այստեղ է իրենց 

թրեյնինգն անցնում նաև Պետական 

աշխատողների քարտուղարությունը։  

Ոստիկանության աշխատողների 

ազգային արհմիության օրգանայզինգի 

վարչությունների միջև տարածքային 

համագործակցությունը հանգեցրեց 

նրան, որ ընդամենը մի քանի տարում 

անդամակցությունը 10-ից աճեց՝ 

հասնելով 300-ի։ Բայց սա միայն 

սկիզբն է, քանի որ, ինչպես նշում է 

Գդանսկի տարածքային 

օրգանայզերներից մեկը՝ «բավական չէ 

միայն օգնել աշխատողներին 

կազմակերպվել, արհմիություն 

ձևավորել նոր կազմակերպությունում և 

անցնել առաջ։ Սա ավելի 

երկարաժամկետ պարտավորություն է՝ 

հարկավոր է դեռ մի քանի ամիս 

շարունակել աշխատել այդ 

արհմիության հետ, մինչև այն ոտքի 

կանգնի և ուժեղանա»։ 



      Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները 
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1. Ռազմավարություններն ու արշավների 

ձեռքբերումները պետք է պարբերաբար վերանայվեն։   

2. Ռազմավարությունների և արշավների 

վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի գիտելիքի վրա։ 

Դա նշանակում է, որ պարբերաբար պետք է 

հաշվետվություններ ներկայացվեն հավաքագրված 

նոր անդամների ընդհանուր քանակի վերաբերյալ, 

ինչպես նաև նրանց մասին, ովքեր լքել են 

արհմիությունը։ Այլ կերպ ասած՝ պետք է վերլուծվի, 

արդյո՞ք արհմիությունը խոշորանում է, և եթե այո, 

որտե՞ղ և ինչպ՞ես է դա տեղի ունենում հենց 

օրգանայզինգի ու հավաքագրման 

ռազմավարությունների շնորհիվ։  

3. Վերլուծություններից ստացված գիտելիքները պետք 

է արագորեն տարածել և ներդնել հետագա 

աշխատանքում։  

 

Մեր անդամ կազմակերպություններից մեկը վերլուծեց 

ազգային ժողովրդագրական ու զբաղվածության 

տվյալները, բացահայտելով, որ սոցիալական խնամքի 

ոլորտում կա զբաղվածության աճ։ Այս աշխատողների 

հիմնական զանգվածը մասնավոր ոլորտի կանայք էին։ 

Անդամակցության թրենդը սկսեց արտացոլել այս 

փոփոխությունները։ Ուղղելով նախապատվությունը 

դեպի այս թիրախային խումբը՝ արհմիությունը 

կարողացավ անդամակցության զգալի ավելացում 

ապահովել։   

Տեղական մակարդակում կարևոր է ճիշտ հասկանալ 

աշխատողների կարիքները և չենթադրել, որ 

արհեստակցական կազմակերպությունն ավելի լավ գիտի, 

կամ որ միակ կարիքը աշխատավարձի բարձրացումն է։ 

Մի դեպքում, օրինակ, արհմիությունը կարողացել է 

հավաքագրել փողոցային մաքրության ոլորտում 

աշխատող միգրանտների, քանի որ ապահովել է նրանց 

ցանկությունը՝ տրամադրել անգլերեն լեզվի դասընթաց։ 

Մեկ այլ դեպքում, հիվանդանոցում օրգանայզինգի 

արշավը ներառում էր բազային աշխատանքային 

պայմանների ապահովում, ինչպիսին է աշխատողների 

զուգարանի թղթի և հանդերձանքի տրամադրումը։  
 

 

 

 
  

Օրգանայզինգով զբաղվող 

արհմիությունն ու իր արշավները. 

պետական աշխատողների 

արհմիություն  

ՌՈՒՄԻՆԻԱ  
Columna արհմիությունը, որը 

միավորում է պետական 

աշխատողներին, ունի օրգա-

նայզինգի և հավաքագրման 

ռազմավարություն, որին 

մասնակցում են արհմիության բոլոր 

հինգ աշխատողները։ Նրանք 

քարտեզագրում են արհմիության 

պոտենցիալ անդամներին և 

ուղևորվում են այն քաղաքներն ու 

գյուղերը, որտեղ արհմիությունն  

անդամներ չունի։ Վերջերս 

արհմիությունը երկու արշավ է 

կազմակերպել: Առաջինը 

տարածքային մակարդակի էր, 

որտեղ նրանք տեղորոշում էին 

«անկախ» արհեստակցական 

կազմակերպություններին և 

փորձում էին նրանց միացնել 

արհմիությանը։ Եթե հաջողվում էր 

ստանալ համաձայնությունը, 

արհմիության օրգանայզինգի թիմն 

օգնում էր նոր անդամ 

կազմակերպությունը աճել, ինչպես 

որ դա արեցին Արադ քաղաքում, երբ 

նոր միացված արհմիության 150 

անդամները մի քանի ամսում 

դարձան 450։ Բացի դրանից 

արհմիությունը փորձում էր ստեղծել 

նաև նոր արհեստակցական 

կազմակերպություններ։ Մեկ այլ 

արշավ ուղղված էր Բուխարեստի 

սոցիալական աշխատողների 

ոլորտին, որտեղ հնարավոր դարձավ 

մի քանի արհեստակցական 

կազմակերպություններ ստեղծել, 

որոնք այժմ աճում են։  

 

Գործողություններ՝ 

Օրինակներ 

Օրգանայզինգը կարող է օգնել մոբիլիզացնել արհմիության 

անդամներին որևէ արշավի շուրջ, բայց նաև պետք է 

արհմիության ամենօրյա աշխատանքի մաս հանդիսանա։ 

Այլ արհմիությունների փորձն ուսումնասիրելը, իհարկե, 

օգտակար է, բայց դա երբեք հարցերի լիարժեք 

պատասխան չի տալու։ Ամեն արհմիություն պետք է ինքը 

հասկանա և որոշի՝ ի՞նչն է իր դեպքում լավագույն 

արդյունքներ տալու, և նաև հասկանա՝ որքան ավելի 

բազմազան են մոտեցումները, այնքան՝ ավելի լավ։  

 



   Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները  

 

Ինչ է ինձ տալու 

արհմիությունը 

Աշխատողը հիմնականում որոշում կկայացնի միանալ 

արհմիությանն այն դեպքում, երբ նա հավատա, որ դա իր 

շահերից է բխում։ Չնայած, որ արհմիությանն 

անդամագրվելը չի նշանակում ֆիզիկական արժեք 

ստանալ, ինչպես, օրինակ, երբ խանութից ապրանք ես 

գնում, կամ  որևէ ծառայության պայմանագիր ես կնքում, 

բայց փորձը ցույց է տալիս, որ աշխատողների մեծ մասը 

արհմիությանն անդամագրվելուց պատկերացնում է այն 

որպես ինչ-որ ապահովագրական ծառայության մի բան։ 

Որոշներն էլ բերում են մարզասրահի 

բաժանորդագրության օրինակը։ Այլ կերպ ասած՝ 

արհմիությունն աշխատում է միայն այն ժամանակ, երբ 

դու դրան անդամակցում են և մասնակցում ես դրա 

գործունեությանը։   

Բոլորն ուզում են աշխատավայրում արդար 

վերաբերմունքի արժանանալ։ Սա նշանակում է, որ 

աշխատողներից ոչ ոք չի ցանկանում գործատուի կամ 

վերադասի կողմից ստանալ անարդար, խտրական կամ 

հետապնդող վերաբերմունք։ Արհմիությունները 

հպարտորեն կարող են պնդել, որ անարդարության դեմ 

պայքարի հաջողված պատմություն ունեն։ Սա նույնպես 

կարող է կարևոր լինել աշխատողներին գայթակղելու և 

արհմիությունում նրանց ակտիվ դարձնելու համար։ 

Աշխատողները պետք է տեսնեն, որ արհմիությունն իրոք 

միտված է արդարության համար պայքարելու, բայց նաև 

պետք է հասկանան, որ արհմիությունը կարող է ինչ-որ 

բանի հասնել միայն այն դեպքում, երբ ունի իր անդամների 

ակտիվ աջակցությունը։  

Հիմնարար է այն փաստը, որ արհմիության 

անդամակցությունը վստահելիության տարրեր է 

պահանջում։ Վստահություն, որ արհմիության անդամ 

դառնալը աշխատողին օգուտ է տալու։ Վստահություն, 

որը արհմիությունն առաջ է տանելու անդամների շահերը։ 

Եվ վստահություն, որ դժվար ժամանակներում 

արհմիությունը կանգնելու է այդ աշխատողի կողքին։ 

Աշխատողներից շատերն, օրինակ, առավելապես 

վստահում են իրենց կոլեգաներին, հետևաբար որքան 

շատ արհմիութենական ակտիվիստներ լինեն 

աշխատավայրում, այնքան ավելի է 

հավանականությունը, որ մյուսները նույնպես կմիանան։ 

Ավելի է հավանական է անդամագրվել այնպիսի կառույցի, 

որը զբաղվում է կոնկրետ այդ աշխատողների համար 

ակտուալ խնդիրներով, գուցե ոչ միայն վարձատրության, 

բայց, օրինակ, աշխատավայրում արդարության ու 

հավասարության։ 

 

Վստահության կերտում. 

առողջապահության արհմիություն  

ՉԵԽԻԱ  
Շտապ օգնության ծառայության 

արհմիության փոխնախագահ 

Միրոսլավ Վաչան պատմում է, թե 

ինչպես է նա զարգացրել իր 

արհմիությունում հավաքագրման ու 

օրգանայզինգի աշխատանքը։  

«Ես սկսել եմ աշխատել տեղական 

մակարդակի արհմիության 

կոմիտեում 2016 թվականին՝ լի 

էներգիայով, էնտուզիազմով, 

փոփոխություններ կատարելու և 

ավելի ուժեղ արհմիություն կառուցելու 

ցանկությամբ։ Մի քանի տարի անց ես 

կարողացա ավելացնել արհմիության 

անդամների քանակը 60%-ով՝ 

աշխատավայրում աշխատողների 

հետ անձնական խոսակցությունների 

միջոցով վստահություն ձեռք բերելու 

շնորհիվ։ Ես երբեք ոչ մեկին ոչինչ չեմ 

ստիպել: Միայն բացատրել եմ 

արհմիության անդամ լինելու դրական 

կողմերը։ Օրգանայզինգի 

հաջողության գրավականներն են՝ 

• արհմիության ակտիվ և 

մոտիվացված նախագահության 

անդամները 

• աշխատավայրում կոլեգաների 

հետ լավ հարաբերությունները և 

վստահության կառուցումը 

• հստակ բացատրությունը, թե 

ինչ է արհմիությունը և ինչու է 

կարևոր լինել արհմիության մասին 

• ուժեղ արհմիութենական 

ընտանիքի կողմից աշխատողներին 

անվտանգության ու ապահովության 

զգացում պարգևելը»  
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Կին անդամների ու 

ակտիվիստների վրա 

կենտրոնացումը. 

տրանսպորտի արհմիություն  

ՌՈՒՄԻՆԻԱ  
2017թ․ Կանանց կոմիտեի 

ստեղծումից ի վեր՝ ATU 

արհմիությունը բավական 

աշխատանք է տարել կանանց 

խրախուսելու միանալ 

արհմիությանը և ակտիվություն 

ցուցաբերել։ Արհմիությունը 

հետազոտել է աշխատանքի վրա 

թվայնացման ազդեցությունը, 

երեխաների խնամքի ավելացման 

մասին պահանջով արշավներ է 

կազմակերպել, նախաձեռնու-

թյուններ է մշակել գենդերային 

բռնության խնդրի հետ կապված, 

աջակցություն է տրամադրել 

կանանց միջազգային օրվա 

միջոցառումների ու 

գործողությունների հետ 

կապված, կանանց համար 

նախատեսված թրեյնինգներ է 

կազմակերպել՝ այդպիսով 

օգնելով նրանց զարգացնել 

կանանց դերը թե՛ 

աշխատավայրում, թե՛ 

արհմիությունում։ ATU-ն շեշտում 

է կանանց ինքնավստահության 

բարձրացման ու 

արհմիությունում ավելի մեծ 

ակտիվություն ցուցաբերելու 

կարողության կարևորությունը։ 

Կանանց կոմիտեի նախագահ 

Լումինիտա Սմեուն նշում է․ 

«աշխատելով որպես թիմ՝ մենք 

անում ենք հնարավորինս ամեն 

ինչ, որպեսզի կանայք ավելի 

ազդեցիկ ու ակտիվ դառնան 

արհմիությունում»։     
 

 

1. Օրգանայզինգի ամենաարդյունավետ 

միջոցներից մեկն այն է, որ արհմիության անդամներն 

ու ակտիվիստները իրենց աշխատավայրում 

գովազդեն արհմիությունը և համոզեն կոլեգաներին 

նույնպես անդամագրվել։  

2. Աշխատավայրում արհմիության ակտիվությունը 

նույնպես օրգանայզինգի մաս է, քանի որ այլ 

աշխատողները տեսնում են այդ ակտիվությունը։  

3. Աշխատողները հիմնականում վստահում են այն 

աշխատողներին, ովքեր իրենց նման են։ Այնպես որ, 

օգտակար կարող է լինել, որպեսզի նմանները 

հավաքագրեն նմաններին։ Օրինակ՝ երիտասարդ 

աշխատողներին հավաքագրելու համար պետք է 

գործի դրվեն արհմիության երիտասարդ անդամները։ 

Հանրային ոլորտում աշխատողների զգալի մաս են 

կազմում կանայք։ Կարևոր է, որ ավելի շատ կանայք 

արհմիության մաս կազմեն և արհմիությունում 

ակտիվություն ցուցաբերեն։  

4. Օրգանայզինգը կախված է նաև 

աշխատատեղերում զրույցներից։ Կարևոր է, որ 

օրգանայզինգով զբաղվողները ոչ միայն խոսեն 

աշխատողների հետ, այլև պարզապես լսեն նրանց 

խնդիրները։  

5. Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի 

աշխատողները, ինչպես արհմիության անդամները, 

այնպես էլ՝ ոչ անդամները, տեղյակ լինեն, թե ինչով է 

զբաղվել արհմիությունը և ինչ ձեռքբերումներ ունի։ 

Արհմիության հաջողություններն ու ձեռքբերումները 

պետք է հաճախ հանրայնացվեն։  

 

 

Գործողություններ՝ 

EPSU-ն իր անդամ կազմակերպություններին, 

որոնք ցանկանում են զարգացնել օրգանայզինգի 

ռազմավարություններն ու մեթոդները, 

տրամադրում է խորհուրդներ, աջակցություն և 

թրեյնինգներ։ EPSU-ն ողջունում է անդամ 

կազմակերպությունների միջև շփումն ու 

ինֆորմացիայի փոխանակումը՝ կապված 

անդամների հավաքագրման արշավների, 

անդամների ավելացման ու պահպանման, ակտիվ 

արհեստակցական կազմակերպությունների 

ստեղծման նախաձեռնությունների հետ։ Ավելին 

կարող եք իմանալ այստեղ։   

 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Մասնավոր առողջապահության 

ոլորտում օրգանայզինգի 

համառությունը  

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ  
«Ֆրեզենիուս» դիալիզի բժշկական 

կենտրոնում աշխատողները մի քանի 

անգամ փորձ են կատարել արհմիություն 

հիմնել։ Նրանք գոհ չէին իրենց հիմնարկից և 

այնտեղ տեղի ունեցող որոշումներից, 

ինչպես նաև ղեկավարության կողմից 

ճնշումների ու սպառնալիքների էին 

ենթարկվում։ Այնուամենայնիվ, երբ 

ղեկավարությունը նվազեցրեց 

աշխատողների աշխատավարձը և զրկեց 

նրանց այլ երաշխիքներից, դա հանդիսացավ 

վերջին կաթիլը․ աշխատողները որոշեցին 

անհապաղ հիմնել արհմիություն։ Այս փուլում 

կարևոր դեր ունեցավ Առողջապահության ու 

Սոցիալական ապահովության ճյուղային 

արհմիության կողմից հասած օգնությունը։ 

Այդ արհմիության նախագահն արդեն երկար 

ժամանակ շփվում էր բժշկական կենտրոնի 

աշխատողների հետ և օրգանայզինգի 

տարբեր միջոցառումների համար իր 

աջակցությունն էր տրամադրել։ Վերջին 

անգամ արհմիություն էին հիմնել բժշկական 

այդ ընկերության երկու հիվանդանոցների 

աշխատողները։ Արհմիությունն այդ 

աշխատողների հետ այցելեց Ֆրեզենիուս 

ընկերության բոլոր այլ հիվանդանոցները՝ 

այդպիսով 220 աշխատողներից 150-ին 

միավորելով արհմիությանը։ Այս դեպքում 

օրգանայզինգի ռազմավարության կարևոր 

տարրերն էին մասնավոր 

առողջապահական ոլորտում աշխատան-

քային պայմանների կրճատման դեմ 

պայքարը և աշխատողների հետ 

երկարատև ժամանակ շփումներ ունենալը։   

 

Անդամներին և ոչ անդամներին 

մոբիլիզացնելը․ պետական 

հիմնարկների արհմիություն 

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ  
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արհմիությունն արշավների ու ցույցերի 

շարք սկսեց, որն ի վերջո հանգեցրեց 

Սոցիալական պաշտպանության 

պետական գործակալությունում 

գործադուլին։ Նրանք փորձում էին 

որքան հնարավոր է շատ 

աշխատողներ ներգրավել, ինչի համար 

պետք էր կապ հաստատել նաև 

արհմիության անդամ չհանդիսացող 

աշխատողների հետ։ Դրա նպատակով 

գործակալության աշխատողների 

համար նախատեսված ֆեյսբուքյան էջ 

բացվեց։  Այսպիսով, արհմիության 

անդամ չհանդիսացող 

աշխատողներից շատերը նույնպես 

միացան ֆեյսբուքյան էջին և 

աջակցեցին արհմիության 

պահանջներին, իսկ որոշները նույնիսկ 

արհմիությանն անդամագրվեցին։  

 

[Grab your reader’s attention with a great 

quote from the document or use this space to 

emphasize a key point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 



      Զարգացնելով արհմիությունը՝ շահում են անդամները 

12 
 

 

EPSU-ն հանրային ծառայություններում աշխատողների 

արհմիությունների Եվրոպական ֆեդերացիան է։ Այն Եվրոպայի 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի (ETUC) խոշորագույն 

ֆեդերացիան է և Եվրոպայի տարածաշրջանում միավորում է 

հանրային ծառայությունների ոլորտի ավելի քան 250 

արհմիությունների շուրջ 8 միլիոն անդամ։ EPSU-ն միավորում է ԵՄ 

և ԵՄ հարևանության երկրների էներգետիկայի, 

ջրամատակարարման, աղբահանության, առողջապահության, 

սոցիալական ծառայությունների, պետական, տեղական ու 

համայնքային կառավարման ոլորտների աշխատողներին։ Այն 

հանդիսանում է Հանրային ծառայությունների ինտերնացիոնալի 

(PSI) տարածքային կազմակերպությունը։   

www.epsu.org 


