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Какво представляват
синдикатите?

• Синдикатите са доброволни социални общности, 
изградени на базата на общи ценности и общи
интереси в труда. Интересите са спояващият, 
интегриращият фактор. 

Три са основните характеристики, които в своето
единство различават синдикатите от всички
останали организации: 

• характеристиката (природата) на членовете -
наемни работници;

• цел - представителство и защита на правата и
интересите на работниците и служителите в процеса
на труда;

• средстват за постигане на тази цел -
колективните преговори и индустриалните действия, 
в това число и стачката.



Възникването и развитието
на синдикатите се свързват с
Реализация на права
• свободата на синдикално сдружаване и
присъединяване към синдикални
организации;

• правото на колективно договаряне;
• правото на стачка.
Защита и представителство на
интереси



МОТИВИ И МОТИВАЦИЯ
• Всяка личност разполага с определена свобода, в
рамките на която може да избира своето поведение. 
В основата на този избор стоят мотивите

• Мотивът е подбудата за определено действие, 
движещата сила на поведението. 

• Мотивацията - съвкупност от причини, които
карат хората да действат по определен начин, 
да избират между алтернативни форми на
поведение, за да постигнат личните си цели. 

• Осъзнатата потребност поражда мотив, който
стимулира действие или поведение, насочено към
реализация на потребността. Всяка задоволена
потребност поражда нови потребности. 



Пирамида на Маслоу

Аз правя нещо, защото искам:
5. да наложа себе си, да изявя способностите си;
4. да ме уважават и да се уважавам;
3. да принадлежа към някаква общност, да имам социални

контакти, да обичам и да съм обичан;
2. да бъда защитен и да не изпитвам страх;
1. да оцелея, да не страдам от глад, да не е застрашено

физическото ми съществуване.

1.Физиологични потребности

2.Потребност от сигурност
Социални потребности

4.Уважение и
признание

5.само-
реали-
ция



Теорията на Врум за
очакванията

• Мотивите са резултат от сравнението, което
индивидът прави между изискванията на
трудовата ситуация и своите собствени
потребности в нея, 

• между вероятните възнаграждения (ползи) и
вероятните разходи (загуби). 

• Оценката за това е свързана с неговите
предварителни очаквания. 

• В резултат на тази динамична "борба на
мотиви" индивидът взима решение за
действие, което е подкрепено от определен
мотив



ТЕОРИЯТА НА ВРУМ
• Може ли ситуацията, която не ме
удовлетворява да се промени от само
себе си?

Ако да – няма да правя нищо
Ако не

Мога ли да променя ситуацията сам?
Ако да – не е необходимо членство
Ако не – необходимо ми е членство

Какво ще ми донесе това – ползи и вреди



Това, което е важно за
синдикалния организатор, е :

• наемните работници създават синдикални организации
или се присъединяват към съществуващите, водени от
своите лични интереси и за да задоволят свои
материални и социални потребности;

• неудовлетвореността от условията на заетост мотивира
наемните работници в полза на организацията и
синдикалното представителство;

• колкото по-неудовлетворени са работниците, толкова по-
склонни са да се присъединят към синдикатите;

• работниците трябва не само да са неудовлетворени, 
но и да осъзнават, че са неспособни индивидуално
да повлияят върху собствената си трудова ситуация
и да променят условията, породили недоволството.



Кампания за синдикализиране
С какво да започнем

ПЪРВИ ЕТАП. ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОДГОТОВКА

• Анализ на трудовата и икономическата среда –
определяне на проблемите и приоритетите

• Характеристика на персонала – членуващи и
нечленуващи, демографски и професионални
групи – определяне на приоритетите и целевите
групи

• Другите синдикални организации – сила и
позиции

• Оценка на поведението на работодателя
• Оценка на бариерите/предимствата в
поведението на работниците



Подготовка за синдикализиране
ВТОРИ ЕТАП. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

• Проблемите - важни за работниците, възможни за
решаване, мобилизиращи;

• целите – приоритетите;
• целевите групи;
• необходимите ресурси – финансови средства, нагледни
материали и др.

• ядрото, доброволците и техните задачи;
• дейностите и средствата;
• график за изпълнението на дейностите;
• символиката
• Кампанията трябва да е отразена в медиите
• Лобирането е от особено значение



ТРЕТИ ЕТАП. ПРОВЕЖДАНЕ НА
КАМПАНИЯТА

• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 
ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП. ОЦЕНКА НА:
• РЕЗУЛТАТИТЕ
• ТРУДНОСТИТЕ
• УСПЕХИТЕ/НЕУСПЕХИТЕ – ПРИЧИНИТЕ
• АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА



Целта на организационната кампания е
да постигнем интерес, разбиране, 

одобрение, подкрепа и мотивиране за
участие/действие

• Схемата, по която трябва да се
движим е:

“проблем-решение-промяна”
Трите стълба, които определят успеха
на кампанията са:

Посланието-Планирането–Оценката



Важни са уменията за
комуникация

• Мотивирането за синдикално
членство от гледна точка на
комуникационния процес означава
планирано насочване на информация
с цел да се постигне разбиране, 
приемане, убеждаване, интеграция
към каузата и ценностите на
организацията и решение за действие
– синдикално членство.



КОМУНИКАЦИЯТА “ЛИЦЕ В
ЛИЦЕ”

• Нищо не може да замени директния контакт в
синдикалната дейност. Умението за директни
комуникации е едно от най-важните
качества на синдикалния организатор

• Синдикалното организиране е изграждане на
взаимоотношения и печелене на доверие
чрез пряко общуване със синдикалните
членове и нечленуващите и това е част от
всекидневната работа на синдикалния лидер и
основна дейност на синдикалния организатор



ОСНОВНИ
ФУНКЦИИ

на вербалната
комуникация при
организиранетоИНФОРМИРАНЕ

(осведомяване)-
споделяне на мисли, 
опит, чувства, идеи, 
познания, възможни

решения

УБЕЖДАВАНЕ
въздействие на
споделената

информация върху
съзнанието, нагласите, 

мотивите и
поведението на

наемните работници
РЕЗУЛТАТ-
ПРОМЯНА

Приемане на решение
за членство в
синдикатите или за
участие в акции/ отказ
да се членува



Ето и някои правила, които ще
ви помогнат ефективно да

убеждавате:
• Планирайте това, което ще кажете. Използвайте ясни
и прости думи, разбираеми за човека, с когото говорите;

• Определете реалистични цели и съберете
необходимата информация,   която подкрепя вашата
теза;

• Обърнете се към потребностите на хората.Разберете
какво искат те и се подгответе за възможните отговори
по повод на проблеми, съмнения, възражения;

• Отчитайте възможната съпротива на хората и се
опитайте да си зададете и отговорите на въпросите, 
които и те, вероятно си задават: “Какво значение има
това за мен?”, “Какво мога да загубя или спечеля?”;



ПРОДЪЛЖЕНИЕ
• Поставете се на тяхното място, отчетете техните

професионални и демографски характеристики– това, което
може да проработи при по-възрастните работници, едва ли ще
е също толкова ефективно и при младите

• Не притискайте събеседника си, не се противопоставяйте
грубо, не критикувайте аргументите му, той трябва доброволно
и съзнателно, макар и насочван от вас,  сам да стигне до
избор;

• Предложението ви трябва да е ясно и недвусмислено –
подчертайте предимствата, не отбягвайте възможните слаби
страни. Подгответе се да отговорите на съмненията и
възраженията им;

• Спечелете доверието им, покажете им, че сте като тях. 
Потърсете общите допирни точки и интереси;

• Проявявайте увереност и убеденост. Не можете да
привлечете съмишленици за кауза, в която вие самият не сте
напълно убеден.



Преди срещата
• ⇒ Планирайте предварително къде ще се
проведе срещата. Оценете преимуществата и
недостатъците на възможните места. 

• ⇒ Внимателно обмислете как ще протече
разговорът, какви аргументи, информация, факти и
др. ще използвате, как ще преодолеете
незаинтересоваността и неприемането,  какви
контрааргументи ще използвате

• ⇒ Научете колкото е възможно повече за
работника, с който ще се срещате

• ⇒ Планирайте продължителността на срещата
така, че да имате достатъчно време, за да
реализирате предварително набелязания план, както
и подходящото време за нейното провеждане. 



По време на срещата
• Представете се
• Изяснете целта си
• Разкажете за синдикатите - цели, защо са нужни - преимущества, 

какво правят - постижения
• Насърчете го да говори повече за себе си и проблемите си
Попитайте го:

- За работата му и проблемите, свързани с нея
- За семейството
- За мнението му за синдикатите и синдикалната организация

• Спечелете доверието му чрез:
- Изслушване
- Уважение на мнението
- Интерес

• Насочвайте разговора внимателно в желаната от вас посока, не
забравяйте целта, която е предизвикала срещата. Може да
обсъдите вчерашния мач, за да “разчупите леда”, но не
забравяйте за какво всъщност сте се срещнали



По време на срещата - 2
• Опитвайте се винаги да получавате отговор. Това е
обратната връзка, която ще ви даде възможност да
определите допълнителни аргументи и да промените
предварително подготвения начин на протичане на
срещата. 

• Разберете изпитва ли съмнения и страх от лично
ангажиране и участие в синдикална дейност

• Ако има съмнения или се колебае, помогнете му да
вземе решение

• Не заемайте защитна или конфронтационна позиция, 
не го прекъсвайте, дори и да не сте съгласен с неговото
мнение, запазете увереност и спокойствие

• Наблюдавайте езика на тялото
• Завършете разговора с позитивно послание и
задължително си “отворете вратичка” за бъдещ
контакт



ЦЕЛТА НА КОМУНИКАЦИЯТА
“ЛИЦЕ В ЛИЦЕ” Е:

• Да установим личен контакт с
потенциалните членове;

• Да изградим доверие;
• Да убедим;
• Да привлечем в синдикатите.


