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За Громадянську Державу!

«БЕСПОКОЯСЬ О СЧАСТЬЕ ДРУГИХ,
МЫ НАХОДИМ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ»
Одной из пяти магистральных задач, которые ставит перед собой
общественная организация «Поступ» есть Восстановление и Поддержание Моральных,
Духовных и Патриотических Ценностей.
В одну из недавних поступовских сред в рамках
развития этого направления рассматривался вопрос о деятельности благотворительного фонда
«Славянский купол». Как и планировалось, для
разъяснения принципов деятельности и вопросов,
касающиеся благотворительного фонда в «Поступинформе» № 261 была опубликована соответствующая информационная статья. Хочу
напомнить, что создание фонда – это первый шаг
в развитии направления Восстановление и Поддержание Моральных, Духовных и Патриотических
Ценностей. Основная задача фонда – это работа
с детьми, лишенными родительской опеки и помощь одиноким престарелым гражданам.
Так, первой акцией нашего «Славянского купола» стало посещение в субботу 15 ноября «Цен-

В ходе вышеупомянутого обсуждения в рамках направления Восстановление и Поддержание Моральных, Духовных и Патриотических
ценностей были рассмотрены вопросы взаимодействия общественной организации «Поступ»
и благотворительного фонда «Славянский
купол». Был намечен план на ближайший период, а именно, организация Новогодних и Рождественских праздников для детей.
Для реализации поставленных планов и задач
было принято решение, что список людей, согласных добровольно и бесплатно участвовать в разных благотворительных мероприятиях будет
составлять и координировать Татьяна Иванова тел.
8 (067) 294-29-52. Всем, кто желает оказать добровольную финансовую помощь нужно обращаться
к Виталию Выговскому тел. 8 (068) 123-40-60 или
Игорю Костину тел. 8(067) 935-87-16. Если у когонибудь, после прочтения материала, появятся вопросы или возникнут идеи, которые будут
способствовать развитию нашего направления, обращайтесь к Наталье Чиж тел. 8 (050) 445-87-40.
И помните – дети нуждаются в вашей по-
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Новини «Поступу»
• 31.12.2008 та 07.01.2009 – Новорічні свята
(вихідні).
• 14 січня 2009 р. планується обговорити основні завдання діяльності «Поступу» на 2009 рік.
• 21 січня 2009 р. планується розглянути стан
розвитку напрямку Сильна економіка тарозробити оперативний план дій.
• 28 січня 2009 р. – Активна Життєва Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку, плани
діяльності на рік та найближчу перспективу.
• На 4 лютого 2009 р. – Активна Громадянська
Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку, плани діяльності на рік танайближчу
перспективу.
Заходи по середах відбуваються о 19:00
за адресою: вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3, товариство
«Знання», кімн. 317 (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

Забота о ком-либо – это способ распределения своих обязанностей и построения З днем народження
Єлисеєву Галину Миколаївну (19 грудня)
системы ценностей: забота выходит на первое место, а все остальные занятия и
Задорожну Ольгу Павлівну (20 грудня)
ценности становятся вторичными. (Мильтон Майерофф)
тра социально-психологической реабилитации мощи, любви и внимании!
детей» в Дарницком районе города Киева. В этом
«Детство часто держит в своих слабых пальцентре сейчас учатся и проживают дети от 4-х до цах истину, которую не могут удержать люди
15-ти лет. Эта акция, была «первой ласточкой» своими мужественными руками» Дж. Рескин
деятельности фонда. Коллектив Центра отметил,
что общественная организация «Поступ», стала Наталья Чиж,
первой общественной организацией, которая член Исполкома «Поступа»
поддержала детей, все остальные организации,
которые посещали центр, были организациями
НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВАС КРИВДИТИ!
религиозного направления.
Отсюда и вопрос, если у нас такое большое
Обійми світової кризи бітну плату? Вихід один – це допомога юридичної
количество разных «общественных» организавсе міцніше, майже фірми, але не звичайної. Основною метою діяльноций, то где и чем занимаются они фактически!?
кожен відчув її наслідки сті фірми має бути захист порушених прав, свобод
Каждый из нас понимает, что дети – это наше буна власній шиї, хіба що та інтересів членів організації та громадян України. А
дущее. О детях нужно заботиться, воспитывать, наукраїнські скоробагатьки це безпосередньо юридична фірма – «З.Е.В.С.», яка
правлять. Особенно это касается детей лишенных
цим не переймаються. В вам допоможе розібратися в даних питаннях! Ми
родительского внимания и заботы, детей, у которых
цих умовах зростає рі- захистимо Ваші порушені права споживачів, ми змунет семьи. Мы сделали свой маленький вклад для
вень соціальної напруги, симо водія маршрутки вибачитись, керівника випподдержки этих детей, устроили им праздник: куа всі проблемні аспекти латити Вам заробітну плату, ми допоможемо
кольный спектакль, игротека, викторина, вручение нашого сьогодення тільки загострюються. Що встановити справедливість у відносинах з ЖЕКом!
подарков и призов. Хочу заметить, что все участники залишається громадянам…
В найближчому номері газеті ми плануємо
акции были приятно удивлены активностью детей.
Вас образив водій маршрутки, касир, охоронець? розповісти про те, як краще зафіксувати зазнаКаждый ребенок стремился проявить себя, показать У Вас виникли проблеми з ЖЕКом, з керівником, з чені правопорушення, бо це є основою подальсвою инициативность. Так же мы узнали о проблемах державним службовцем? Вам не виплачують заро(Продовження на стор. 2)
трудового коллектива и Центра в целом.
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НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВАС КРИВДИТИ!
ших успішних дій. Ці знання додадуть
впевненості, захищеності.
І ще порада на замітку громадянину. Досить часто в наш час трапляються випадки,
коли у нас чи то зникають наші документи
(найчастіше паспорти, установчі документи
підприємств), чи то у них «виростають ноги»
і вони самі від нас йдуть. Всім нам відомо,
що відновлення втрачених документів досить клопітка, а іноді навіть і дорога процедура. Тому корисним було б знати, що не
завадить мати вдома ксерокопії відповідних

(Початок на стор. 1)

документів, по можливості, завірені нотаріально. Або ж відскановані і збережені в
комп’ютері, той же паспорт, ідентифікаційний код, ліцензія, посвідчення водія, договір
купівлі-продажу майна та ін. І якщо все-таки
у Ваших документів «виросли ноги» і вони
кудись пішли геть – копії значно прискорять
відновлення втрачених документів. Будьте
обачними і з Вами таке не трапиться!

Анна Лисаченко,
член Виконкому «Поступу»

НАШИ ЛЮДИ
Плосконосов
Игорь Иванович,
член «Поступа»
с 21.07.2008

Как Вы считаете, насколько легко
достигать определенной цели в
жизни?
Для достижения любой цели надо прикладывать определенные усилия. Выше цель
– больше усилий. Хотя очень многое зависит от характера человека, его способностей, темперамента и т.д. Как сказал
один из древних философов – «науки
может постичь любой человек, только одному понадобиться 30 лет, а другому 300».

Игорь
Иванович,
для знакомства с читателями, расскажите о себе. Откуда Вы, чем занимаетесь?
Я приехал в Киев с г. Красный Луч Луганской области в 2001-м году. Сейчас живу в
Броварах. Работаю в данное время инже- Вы не боитесь в своей жизни резких
нером АСУТП на Киевской птицефабрике. поворотов судьбы?
Все повороты в моей судьбе были резЧто заинтересовало Вас в нашей кими. Не боюсь.
организации? Почему Вы приняли
решение присоединиться к «По- Наша организация постоянно развиступу»?
вается по всем направлениям. В том
К «Поступу» решил присоединиться по- числе численно и качественно.
тому, что хочу непосредственно принимать Каким Вы видите «Поступ» в персучастие в построении гражданского обще- пективе?
ства в нашей стране. Мне близки по духу Я думаю, что «Поступ» в перспективе
те идеи, которыми живет «Поступ». Я до будет одной из тех сил, которые направят
«Поступа» даже не предполагал, что рядом политическую жизнь в стране в нужное
есть столько людей не только правильно русло и приведут нашу страну к процветадумающих, но и практически бескорыстно нию. Но это будет не скоро. Много вреработающих для блага общества. Думаю, мени понадобиться, чтобы воспитать
нашел в «Поступе» единомышленников.
новое общество. Материальные ценности
создать намного легче, чем воспитать че«Поступ» дает возможность реали- ловека. Нужна идея, которая сплотит обзовать себя в разных направлениях. щество. Но ее пока никто не родил.
Какое направление интересно Вам?
Если вы имеете в виду наши пять основных Интервью провела Наталья Чиж,
направлений, то мне интересны все направ- член Исполкома «Поступа»
ления, но в каком себя реализовать, я пока и редакции «Постуинформа»
не определился.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ №28 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПОСТУП», ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 15 ГРУДНЯ 2008 РОКУ
На засіданні були присутні 16 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О. Гацюк Ю., Дмитраш В.,
Замурій Л., Сліпак Н., Ткаченко І., Шевченко В. та Чубко Д.
Секретар засідання – Доненко Т.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому була присутня член організації «Поступ»
– Стьоганцева Т.
На засіданні Виконкому № 28 вирішено:
1. Затвердити внесення нового пункту (4.11) в Положення про
Виконавчий комітет (Виконком) громадської організації «Поступ»
у такій редакції: «За невиконання рішень Виконкому, члену Виконкому може бути оголошено попередження або догана. У випадку систематичних невиконань завдань Виконкому або разових
важливих завдань, член Виконкому може бути виключний з Виконкому організації або з самої організації».
2. На честь 7-ї річниці громадської організації «Поступ» нагородити грамотами організації наступних членів організації:
Сергіенко Н. – за активну участь в роботі організаційної газети «Поступінформ»; Виговского В. – за проведену роботу щодо створення
та розвитку благодійного фонду «Слов’янський купол»; Олексієнко
В. – за активну участь у заходах організації по середах.
3. Доручити групі з Сильної економіки (координатор групи Антонюк Ю.) до 17 грудня розробити схему подальших дій організації щодо відповідей, отриманих з Мінекономіки та Держкомстату.
4. Взяти до уваги інформацію щодо бюджету організації за листопад.
Розподіл коштів через дефіцит бюджету вирішено не проводити.
5. Затвердити план розвитку «Віртуального Поступу». Зобов’язати всіх членів Виконкому зареєструватись на порталі організації (postup.org.ua) до 22 грудня поточного року.
Відповідальний – Когут Р.
6. Взяти до уваги результати опитування з виконання задачі «10000»
(досягти протягом року контрольованої адресної розсилки газети
«Поступінформ» на 10000 електронних адрес). Взяти за основу, як
планові, основні пропозиції згаданого опитування.
План «Віртуального Поступу»
1. Постійно просувати Інтернет-портал організації «Поступ».
2. Перейти до віртуального управління справами громадської організації «Поступ».
3. Здійснювати постійну експансію щодо захоплення віртуального простору, для чего необхідно:
– вивчати поведінку людей в соціальних мережах та самих мереж.
– формувати базу діючих віртуальних соціальних мереж;
– здійснювати моніторинг актуальних тем на соціальних віртуальних мережах;
– закріпити за кожним членом Виконкому декілька діючих сайтів
(форумів) для постійного моніторингу їх розвитку;
– залучати до співпраці «віртуальних» людей, які схильні до постійного проведення свого часу в соціальних віртуальних мережах.
– виконати задачу «10000» – досягти контрольованої розсилки
організаційної газети «Поступінформ» на 10000 електронних
адрес протягом року.
Наступне засідання Виконкому призначено на понеділок 29
грудня 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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