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SEIU-ի անդամները հպարտ են նրանով, ինչին միասին կարողացել ենք հասնել վերջին տարիների ընթացքում: Մենք հաղթանակ 
ենք տարել հանուն մեր ընտանիքների և բոլոր աշխատավոր մարդկանց՝ մեր միությունը համալրելով մեկ միլիոն նոր 
անդամներով, որոնք առողջապահական խնամք, հանրային ծառայություններ և գույքի կառավարման ծառայություններ են 
տրամադրում, աճեցնելով առաջնորդ անդամների նոր սերունդ, բանակցելով բեկումնային պայմանագրերի շուրջ և օգնելով 
շարժումներ կազմավորել սոցիալական, տնտեսական և ռասայական արդարության համար:

Մենք կանգնած ենք ահռելի մարտահրավերների դիմաց: Մեծահարուստների շահերը ներկայացնող խմբերը շարունակում են 
աղճատել տնտեսությունը, անողոք ճնշումներ են գործադրում աշխատավոր մարդկանց հանդեպ ու փորձում նվազեցնել հզոր 
կազմակերպություններ ստեղծելու մեր կարողությունը՝ խթանելով այնպիսի օրենքներ և դատական նախադեպեր, որոնք 
դժվարացնում են նման միությունների ֆինանսավորումը և պահպանումը, թեև դրանց ստեղծման համար աշխատողները շատ ջանք 
են թափել: Միևնույն ժամանակ, մեր աշխարհը շեշտակի փոխակերպում է ապրում տեխնոլոգիական, ժողովրդագրական, 
բնապահպանական և գլոբալ տնտեսական փոփոխությունների հզոր ուժերի ազդեցությամբ: Հատուկ շահեր հետապնդող խմբերի 
միջամտությունը հաղթահարելու և մեր ոլորտներում փոփոխություն կերտելու համար մենք պետք է աշխատողների համար 
կազմակերպման նոր ձևեր ստեղծենք և լայնածավալ շարժում կազմավորենք հանուն արդարության: Այս համաձայնագրով մենք 
ծրագիր կմշակենք այդ երկու առանցքային ռազմավարությունները կյանքի կոչելու համար:

Սակայն հաջողության հասնելու համար մեզ ավելին է պետք: Մենք պետք է նորարար մոտեցումներ կիրառենք այսօրվա մեր ողջ 
աշխատանքում՝ հզորացնելու և վերափոխելու ներկայումս երկու միլիոն անդամ ունեցող մեր միությունը, որպեսզի մեր 
անդամների համար ապահովենք ամենահզոր, ամենաարդյունավետ ձայնը թե´ աշխատանքում, թե´ բանակցությունների սեղանի 
շուրջ, և թե´ համայնքում ու քաղաքականության մեջ:

Նորարարության ամենակարևոր մարտահրավերն է՝ հասկանալ մեր անդամների հնարավորինս ավելի լայն ընդգրկման և 
ներգրավման եղանակները: Հենց առաջնորդներն են, նրանց խորաթափանցությունը, հավաքական իմաստությունն ու 
ռազմավարական մտածողությունը, որ կարող են նորարարական մոտեցումներ բերել, քանի որ մենք կազմակերպությունները 
ստեղծում ենք ՝ առաջիկա տասնամյակում աշխատավորներին հզորացնելու համար: Մենք պետք է շարունակենք ներդրումներ 
կատարել առաջնորդության զարգացման գործում: 

Մեր նորարարությունը պետք է նաև.

 Հզորացնի և վերափոխի բանակցությունների, ներկայացուցչության, կազմակերպման և անդամության զարգացման մեր 
ներկա մոդելները՝ մեր նոր զարգացող ոլորտներում առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

 Ընդլայնի մեր մասնակցությունը այդ ոլորտների կերտման գործում՝ հօգուտ մեր համայնքների և այն մարդկանց, ում 
համար մենք ծառայում ենք և ում մասին հոգ տանում:

 Հակահարված տա մեր միությունների հանդեպ գործատուների և մեծահարուստների շահերը պաշտպանող խմբերի 
ահագնացող հարձակումներին և պարտության մատնի նրանց:

 Նախապատրաստի մեզ գործելու որպես կայուն կազմակերպություն՝ հաշվի առնելով մեծահարուստների շահերը 
պաշտպանող խմբերի կողմից այնպիսի օրենքների և դատական հայցերի առաջադրումը, որոնք թուլացնում են հզոր 
միություններ ֆինանսավորելու և կառուցելու մեր կարողությունը:

 Վարպետանա նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման գործում՝ հանուն մեր անդամների հաղթանակելու համար:

Սա նորություն չէ SEIU-ի համար: Մենք մշտապես նորացել և հարմարվել ենք՝ հանուն մեր անդամների և բոլոր աշխատող 
մարդկանց հաղթանակի հասնելու նպատակով: Նոր է այն, որ մենք պարտավորություն ենք ստանձնում վերափոխելու մեր 
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ներկայիս աշխատանքը՝ դրան զուգահեռ կենտրոնանալով կազմակերպման հետագա ձևերի զարգացման և շարժման ընդլայնման 
ուղղությամբ, որի կարիքը աշխատողներն ունեն թե´ այսօր, թե´ ապագայում:

Արդար հասարակության մեր տեսլականի կողքին մենք պատկերացնում ենք մի միություն, որը համախմբում է աշխատող 
մարդկանց՝ աննախադեպ մասշտաբներով հաղթանակելու համար, որը նորարար մոտեցումներ է ներդնում՝ հզոր, արդյունավետ և 
ընդգրկուն լինելու համար, որն օգտագործում է նորագույն տեխնոլոգիաները՝ հաղորդակցությունը, ներգրավումը, 
արդյունավետությունն ու հզորությունը բարելավելու համար, որը ֆինանսապես ինքնաբավ է՝ մեր անդամներին հաղթանակ 
բերելու համար, և միաժամանակ ստեղծում է ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ են մեզ ծառայություններ և խնամք տրամադրող 
մարդկանց համար հաղթանակի հասնելու և հանուն արդար հասարակության լայնածավալ շարժում ձևավորելու համար:

Ըստ այդմ՝ որոշում ենք . . .

SEIU-ն պետք է ստանձնի մեր միության հզորացման և վերափոխման հետևյալ քայլերը՝ ներկայում և ապագայում հաղթանակի 
հասնելու համար. 

1. Տեղական միավորումներին խրախուսում ենք ապագայի համար նորարար մոտեցումներ կիրառել հետևյալ եղանակներով.

 Քննարկումներ ծավալել տեղական միավորումների հետ և նրանց միջև՝ կատարելագործման և նորարարության 
կարևորագույն հնարավորությունները բացահայտելու համար:

 Միջոցառումներ ձեռնարկել՝ անդամների ավելի մեծաքանակ խմբերի օգնելով ավելի ակտիվ մասնակցել մեր 
միության գործունեությանը:

 Փորձարկել և կիրառել մոտեցումներ՝ գործելու մի միջավայրում, որտեղ բազմաթիվ մարտահրավերներ կան հզոր 
միությունների ֆինանսավորման և պահպանման համար:

 Սահմանել հստակ նպատակներ, որոնք խթանում են նորարար մոտեցումների կիրառումը մեր ողջ աշխատանքի 
ընթացքում:

 Ստանձնել այնպիսի հմտությունների, գործելաոճի և մշակույթի զարգացում, որոնք աջակցում են 
նորարարությանը:

 Գիտելիքներով կիսվել մյուս տեղական միավորումների հետ և սովորել նրանցից:

2.  SEIU-ն կհիմնի նորարարական կենտրոն՝ SEIU-ի անդամների, տեղական ու նահանգային միավորումների և 
բաժինների հետ կապ հաստատելու և աջակցություն տրամադրելու համար, մեր բոլոր ընթացիկ աշխատանքների 
կտրվածքով համակարգային նորարարության ներդրման նպատակով, որպեսզի կարողանանք.

 Ամրապնդել և վերափոխել մեր ներկայիս կառուցվածքը, որպեսզի բավարար կարողություն կուտակենք՝ այսօր և 
վաղը մեր ոլորտներում աշխատող մարդկանց մեծամասշտաբ հաղթանակ բերելու համար: 

 Արդյունավետ մոտեցումներ մշակել՝ գոյատևելու և զարգանալու այնպիսի միջավայրում, որտեղ հզոր 
միություններ ստեղծելու, ֆինանսավորելու և զարգացնելու ցանկություն ունեցող աշխատողները 
դժվարությունների են հանդիպում:

 Ծառայել որպես մի կենտրոն, որտեղ տեղական միավորումների, տարածաշրջանների, ստորաբաժանումների և 
շարժումների մակարդակով առաջնորդների ցանցեր են ստեղծվում և աջակցություն ստանում՝ 
մարտահրավերները բացահայտելու, նպատակները հստակեցնելու, գիտելիքը կիսելու և լավագույն փորձը 
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տարածելու համար՝ ինչպես միության ներսում, այնպես էլ մեր երկրներում և դրանց սահմաններից դուրս, 
ինչպես նաև նոր մոտեցումներ ստեղծելու և ի վերջո՝ նոր չափանիշներ առաջարկելու համար, որոնք կօգնեն 
մեզ հզորանալ մեծամասշտաբ հաղթանակի և արդյունավետ, գործուն ու կայուն աշխատանքի համար:

3.  Նորարարական կենտրոնը, ողջ միության առաջնորդների մասնակցությամբ,  պետք է մշակի և օգնի իրականացնել մեր 
ներկա կազմակերպության ամրապնդման և վերափոխման ընդհանուր ռազմավարությունը ՝ միության ընդհանուր 
նպատակներին և առաջնահերթություններին համահունչ: Կենտրոնը պետք է օգնի, որ ամբողջ միության մասշտաբով մեր 
աշխատանքը համեմվի հնարագիտությամբ, արագությամբ և խստությամբ:

4.  Ընդունել կից ուղեկցող բանաձևերը: «Դառնալ տեխնոլոգիապես առաջնակարգ կազմակերպություն»:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Դառնալ տեխնոլոգիապես առաջնակարգ կազմակերպություն

Մենք ապրում ենք արագընթաց և կտրուկ տեխնոլոգիական փոփոխությունների դարաշրջանում: Մեր սմարթֆոնները ինտերնետի 
միջոցով մեզ միավորում են աներևակայելի չափի տեղեկատվության հետ, ընդգրկելով ավելի մեծ հաշվողական ուժ, քան 1969թ. 
լուսնին վայրէջք կատարած Ապոլոնի լուսնային մոդուլը: Թվային տեխնոլոգիաները մեզ հնարավորություն են տալիս 
ակնթարթորեն հաղորդակցվել աշխարհի գրեթե ցանկացած կետում ապրող մյուս մարդկանց հետ:

Այս նույն տեխնոլոգիաները փոխակերպում են աշխատանքի, քաղաքականության և հանրային հարցերի աշխարհները, 
կազմակերպումը և ժամանցը՝ ըստ էության, մեր ողջ մշակույթը: Տեխնոլոգիաները մեզ կարող են հզոր նոր գործիքներ 
տրամադրել, բայց դրանք նաև ի չիք են դարձնում գործելու մեր անցյալի եղանակները:

Մենք կարող ենք այդ փոփոխությունները տեսնել հատկապես երիտասարդների՝ «թվային դարաշրջանի բնիկների» դեպքում. 
նրանք բնական կերպով օգտագործում են նոր տեխնոլոգիաները միմյանց և շրջակա աշխարհի հետ հաղորդակցվելու համար և 
արդարացիորեն ակնկալում, որ այն միությունը, որի մասն են իրենք կազմում, նույնն է անում:

Տեխնոլոգիաների հետ հավասար ոտք գցելու համար կան նաև այլ պատճառներ. թվային տեխնոլոգիաների արագընթաց 
զարգացումները վերակազմավորում են աշխատանքի եղանակները, փոխակերպում արտադրությունը և փոխում 
քաղաքականությունը, կազմակերպումը և հաղորդակցությունը: Հաջողակ կազմակերպությունը պետք է գիտակ լինի: Նոր թվային 
տեխնոլոգիաները հասկանալը և օգտագործելն անհրաժեշտություն է, եթե ուզում ենք շարունակել հաղթանակել հանուն բոլոր 
աշխատող մարդկանց և հասնել մեր տեսլականին: Եվ հաշվի առնելով փոփոխության տեմպը, մենք պետք է կանխատեսենք նոր և 
զարգացող մոտեցումները և մեծ քայլերով գնանք դրանց ընդառաջ:

SEIU-ն պետք է դառնա տեխնոլոգիապես ավելի առաջադեմ կազմակերպություն:

Ըստ այդմ, որոշում ենք.

SEIU-ն և SEIU-ի տեղական միավորումները պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն՝ արագ զարգացող տեխնոլոգիաների 
հետևանքները հասկանալու և մեր կարևորագույն մարտահրավերների ուղղությամբ այդ տեխնոլոգիաները ռազմավարական 
եղանակով կիրառելու համար. օրինակ՝ ինչպես ներգրավել և լսել աշխատողներին, հաղորդակցվել նրանց հետ և միավորել 
նրանց՝ մեր շարժումն ընդլայնելու համար, ինչպես գործել առավել արդյունավետ և գործուն կերպով, և ինչպես կերտել կայուն 
կազմակերպություններ:
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1. SEIU-ն պետք է նշանակի Տեխնոլոգիաների գծով ռազմավարական տնօրեն, որը կղեկավարի տեխնոլոգիաների 
ազդեցության և կիրառման վերաբերյալ ռազմավարական մոտեցման մշակումը՝ աշխատողներին հզորացնելու և 
SEIU-ի ծրագիրը և ռազմավարությունները իրականացնելու նպատակով:

2. Տնօրենը կարող է նաև օգնել ստեղծել SEIU-ի ղեկավարների, անդամների և աշխատակազմի ակտիվ ցանց, որը 
կմասնակցի այդ ազդեցության գնահատմանը և 
SEIUի՝ կազմակերպման, բանակցության, ներկայացուցչության, քաղաքականության, կապի և գործառնության 
հետ կապված աշխատանքներում տեխնոլոգիաների կիրառմանը: Տեղական միավորներին խրախուսում ենք 
շարունակել աշխատել տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած դառնալու ուղղությամբ՝ մեր հիմնական 
նպատակներին և ռազմավարություններին ծառայելու ընթացքում, և ակտիվ մասնակցություն ունենալ խոշոր 
ցանցերում՝ գիտելիքներով կիսվելու և սովորելու նպատակով:

3. Տնօրենը կսովորի SEIU-ից դուրս գտնվող շարժումներից, կազմակերպություններից և փորձագետներից, թե 
ինչպես կարելի է կիրառել առկա տեխնոլոգիաները SEIU-ի աշխատանքում:


