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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Наталья Слипак

Максим Твердохлеб

Одной из пяти стратегических задач, которые
ставит перед собой «Поступ» есть формирование и повышение уровня Активной Жизненной
позиции личности. Именно этому вопросу поступовцами и было посвящено недавнее обсуждение в среду.
Быть успешным человеком – это должно
быть здоровым желанием каждой личности.
Именно от наличия такого желания напрямую зависит качество жизни человека,
его достижения, реализация планов и мечтаний. Главная движущая сила прогресса
любого общества – ЖЕЛАНИЕ! То внутреннее горячее «хочу», которое перерастает в
четко поставленную ЦЕЛЬ, А четко поставленная цель – самый короткий способ до-

сам, а не плывет по течению. Имеет свои собственные взгляды, принципы, интересы, участвует в общественной жизни, у него все в
порядке в семье, на работе т.д.
Именно такой человек с Активной Жизненной
позицией и представляет собою ценность для
«Поступа».
Формирование команды людей с Активной
Жизненной позицией есть основа всей поступовской кадровой политики.
Только объединение людей с Активной Жизненной позицией способно вести страну к прогрессу. Именно по этой причине у нашей
организации «Поступ» Активная Жизненная позиция и есть магистральной задачей.
Мы считаем, что насильно «тянуть» человека «к счастью» не имеет никакого
смысла, более того – просто вредно, поскольку является нецелесообразной тратой
ресурсов. Мы рискуем показаться циниками, но вынуждены сказать правду: те
люди, которые имеют пессимистичный
взгляд на свое будущее и будущее своей
страны нас не интересуют! А если таковые
найдутся в организации, то у них есть альтернатива: либо изменить свою сущность,
либо покинуть организацию!

Есть великая мудрость в том, чтобы сохранить склонность к мечтанию.
Мечты придают миру интерес и смысл. Мечты, если они последовательны
и разумны, становятся ещё прекраснее, когда они создают реальный мир
по своему образу и подобию.
(А. Франс, французский писатель, 1844 – 1924)
стичь успеха. Конечно, кроме желания и
цели еще необходимы вера в достижение
успеха и воля.
Что есть жизненная позиция? Это система
представлений о мироустройстве, набор ценностей и суждений. Жизненную позицию формируют родители, школа, окружение. Но это не
значит, что она дается навечно. Активная/пассивная жизненная позиция – это индикатор отношения личности к жизни. У каждого человека
есть только два пути: либо человек есть жертвой
обстоятельств, либо личность станет кузнецом
собственного счастья.
Первым шагом в направлении успеха есть
признание следующей позиции: «За свою жизнь
в ответе только Я! Ни государство, ни наследственность, ни сосед-алкоголик не имеют к
моей жизни никакого отношения».
Человек с Активной жизненной позицией –
это такой человек, который делает свою жизнь

Для выполнения третьей цели «Поступа»: стимулирование Активной Жизненной позиции мы
видим два направления:
1. Поиск людей с уже развитыми предпосылками по формированию себя как эффективной
личности и включение их в систему деятельности нашей организации.
2. Создание внутри «Поступа» таких условий,
при которых человек, обладающий желанием
стать успешным, смог бы это реализовать при
помощи самой организации.
С первым направлением все понятно. А вот
второе требует уточнений. Мы считаем, что
трансформация личности из состояния «амебы»
в успешную личность возможна при следующих
обстоятельств:
– ощущение острой необходимости личностных изменений;
– создание соответствующей среды общения
(внешних условий), которые бы стимулировали
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Хацановський Є. Е. (рек.
Антонюка Ю.В.), Гаврись А. О. та Курило С.І. (рек.
Мотузки І.В.). Вийшли з організації Дмитренко
О.М. та Хомарецька І.Ю. На 14.08.2008 в «Поступі» – 209 чоловік.
• На наступну середу 3 вересня в офісі організації «Поступ» планується обговорити механізми втілення нової кадрової політики організації. Із
самими принципами можна ознайомитися в газеті «Поступінформ» (№ 239).
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Аніпченко Наталію Василівну(16 серпня)
Гоголь Світлану Миколаївну (16 серпня)
Бєлова Максима Юрійовича (18 серпня)
трансформацию индивидуума от состояния инфантильного и малодушного человечка до самодостаточной личности.
Здесь в компетенции «Поступа» только второе обстоятельство – среда общения.
Решение указанной задачи позволит «Поступу» достигнуть сразу две цели:
Первая – сформировать команду эффективных (сильных) личностей, которая способна
будет решать любые задачи.
Вторая – содействие превращения нашего
государства в эффективное и развитое. Именно
активные и жизнерадостные граждане способны
создать сильное государство. Другого пути нет,
и наша цель одна и очень простая – построение сильного, эффективного Гражданского государства!

Наталья Слипак,
член Исполкома ПОСТУПа
Максим Твердохлеб,
Председатель Совета ПОСТУПа
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ВІЙНА В ГРУЗІЇ: УКРАЇНСЬКА ПРОЕКЦІЯ ТА ПИТАННЯ НАТО
Слухаєш радіо, гортаєш
книжки, блукаєш Інтернетом: лівий берег за схід,
правий тягне на захід. Будьяке суспільне протистояння
завжди веде до загострення
всіх хвороб, якими хворіє
окремо взята країна. Це наш
випадок, наша країна, наше

територія РФ знаходиться десь там … за океаном.
Якби питання членства в альянсі було зрозумілим
для більшості суспільства, ми вже були б там. Однак
впевненості в тому, що ми там жадані гості поменшало, особливо коли виникло Тузлівське питання та
рішення Будапештського саміту щодо ПДЧ.
Не так давно (1993 р.), Україна відмовилась від
третього у світі ядерного потенціалу. І хоча США і
Росія начебто є «гарантами» цілісності українських
земель, у випадку серйозної загрози ніхто нічого
нам не забезпечить. До речі ще один визначний
факт, виявляється кумівство не обмежується
якимсь кордонами, а діє як чинник зовнішньої політики. А що у результаті: початок економічної війни,
підсумок якої нескладно передбачити.
Погано інше, що можновладцями провадиться незрозумілий курс: то ми з Заходом як
брати, то ми з Росією «на ножах», а механізм
впливу та контролю суспільства на цей курс відсутні. Треба припинити кидатись в крайнощі. Є
тільки українські інтереси, а все інше потім.
А інтереси України такі, що ми повинні мати
Сильну державу і жити у мирі та спокої зі своїми
БЕЗПОСЕРЕДНІМИ сусідами. А якщо найближчий сусід є наддержавою, то треба слухатися
здорового глузду, а не ухвалювати рішення на
емоціях та на підставі політичної кон’юнктури. І
якщо наш сусід не підтримує вступу в НАТО, то
необхідно дуже серйозно замислитись, як ми
збираємося жити далі, тоді, коли буде наростати конфронтація. І хто від такої конфронтації
виграє і змінить місце проживання на країни Заходу, а хто залишиться тут... із чим?!

суспільство…
Не маю бажання давати оцінку дій чи висловлювань наших політиків або лідерів країни, які задіяні у
грузинському конфлікті, хочу поділитись міркуваннями щодо української дійсності та перспективи.
Сьогодні влада займається чим завгодно (образи, погрози, бійки, суди), але не державними
справами. Хто з вищих посадових осіб дбає про національні інтереси і несе відповідальність за їх захист? Говорять багато, та ніхто не знає, що це таке.
Україні за невеликим винятком ніколи не таланило
на правильні (в управлінському сенсі) рішення.
Чому ми постійно маємо підлаштовуватись та озиратись на когось, намагатись бути зручними для
всіх? Кому-небудь рано чи пізно прийдеться сказати «ні». Від чіткості нашої позиції залежить сприйняття та повага до нашої країни з боку сусідів. Чи
великий авторитет в багатоквартирному будинку
має така родина, в якій постійно лайки та чвари?
Можна ставити питання без кінця та так само
давати пояснення, але не відповіді.
Недавній досвід свідчить що, незважаючи на самі
найоптимістичніші заяви НАТО, активну діяльність
Грузії у натівських програмах та заходах, НАТО ніяким чином не буде втручатись в зону впливу Росії. Бо
могутність цієї держави – факт загальновизнаний, Юрій Гацюк,
а не брати його до уваги, це те саме, що вважати, що член Ради ПОСТУПу

НАТО
Вступ України до НАТО
перш за все гарантує нам
безпеку, істотно знижуючи
можливість будь-якої військової загрози. Це досить
актуально з огляду на
заяви окремих російських
керівників. Крім того, вступ
до НАТО означає об’єднання з найбагатшими, найдемократичнішими, висококультурними і найменш корумпованими країнами
світу. Україна в результаті вступу до НАТО зміцнить
свою політичну незалежність та територіальну цілісність, отримає захищеність від зовнішнього втручання у свої внутрішні справи та політичний процес,

значно ускладнить можливість економічного тиску з
боку Росії, в тому числі енергетичного. Однак, для
успішної інтеграції до НАТО, Україні необхідно вирішити проблему сприйняття Альянсу суспільною свідомістю. Для цього треба постійно долати наслідки
понад 300-літньої політики нищення української ідентичності, яка призвела до того, що частина нашого
населення не звикла розглядати Україну як унікальну
і самодостатню країну зі своїми національними інтересами та пріоритетами. Крім того, необхідно ліквідувати елементарну непоінформованість щодо
структури Альянсу, його цілей та можливостей.

Петро Циганко, член «Поступа»,
лідер Ліберальної партії України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ №19
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 11 СЕРПНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 15 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Гриценок О., Замурій Л., Когут Р., Косарєв В.,
Нестеренко О., Сіра Г., Сліпак Н., Соколов К.
та Ткаченко І.
Секретар засідання – Чубко Д.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому було вирішено:
1. Було розглянуто кадрове питання, у результаті чого запропоновано члену Виконкому І. Костіну провести відповідні бесіди з окремими
членами організації. За результатами цих бесід
на наступному засіданні Виконкому планується
прийняти необхідне кадрове рішення.
2. Вирішено запропонувати члену організації
Салоїду О. протягом місяця прийняти рішення
щодо подальшого його перебування в організації «Поступ»: або написати заяву про добровільний вихід з «Поступу», або особисто дати
пояснення на засіданні Виконкому щодо своєї
позиції стосовно оцінки роботи організації.
3. Змінити систему обліку підтверджень одержання членами організації газети «Поступінформ» (принцип Мінімальної участі в організації
№2). Відповідальним за впровадження нової системи обліку визначити члена Ради Р. Когута.
КОМЕНТАР щодо запровадження нової системи підтверджень одержання газети «Поступінформ»:
Прийнята діюча звичайна схема підтвердження
залишається в силі: підтверджувати необхідно
на ту адресу, звідки прийшла пошта. Змінюється
тільки система обліку підтверджень. Передбачається, що буде зроблений загальний файл на
основі файлу АВС. Цей файл планується організувати на базі Google (або аналогічного ресурсу).
Відмічати підтвердження одержання газети будуть безпосередньо Представники. Сам файл
пропонується зробити доступним для перегляду
кожному члену організації.
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 26 серпня 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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