Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

ПОСТУПІНФОРМ
18.12 – 25.12.2003
Новости «Поступа»
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ВНИМАНИЕ! 25 декабря 2003 года (ЧЕТВЕРГ) в офисе «Поступа»
(19-00) состоится обсуждение общих и текущих вопросов
деятельности организации.
Подписан договор с 10 % дисконтом на продукцию НПО «Экомед»
для членов организации. Точки по реализации: ул. Хоревая, 24; ул.
Студенческая, 1/14; пр. Правды, 80-А, режим работы с 10-00 до 19-00,
суббота до 18-00, воскресенье – выходной.
ВНИМАНИЕ! В связи с Новогодними праздниками в офисе
«Поступа» 31.12.2003, 03.01.2004 и 07.01.2004 встречи и собрания
членов организации проводиться не будут.
Первое собрание в офисе организации (по средам) в Новом году
запланировано на 14.01.2004 по вопросам обсуждения и постановки
задач на следующий 2004 года.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями вітає
з народженням доньки (10 грудня)

Пашкова Олега Валентиновича
з днем народження

Єлісеєву Галину Миколаївну (19 грудня)
Крикунова Миколу Ігоревича (19 грудня)
Лукашенко Наталію Григорівну (25 грудня)

Дошка оголошень
Молодая семья ищет жилье (комнату) в пределах 60 у.е. Порядок
гарантируем. Справки по тел.: 8 (067) 250-79-79 Александр Прокопенко.

Інтерв’ю
О себе
Перехрест Владислав Анатольевич, родился в 1972. Женат. Хотя рука чуть
не напечатала – «холост». Привычка... Сотрудник администрации
представительства Европейского союза в Киеве. В организации уже,
наверное, вечность.
Об организации
1.Что привело Вас в организацию? Ваши первые впечатления. Привела
меня в организацию Иванова Руслана Владимировна и то, что в тот момент
было скучно. Подумал о расширении круга друзей. Особых впечатлений не
было. Ребята организовались что-то делать и то хорошо. Можно
попытаться поучаствовать.
2.Чего Вы ожидаете от организации? Помощи и содействия в вопросах
изменения правил жизни, которая меня сегодня совершенно не устраивает.
3.Какое направление ее деятельности является для Вас приоритетным? О
направлениях деятельности организации могу сказать, что приоритет в том,
что бы побудить людей думать, двигаться, совершенствоваться и не
попадаться на идеологические крючки наших господ демократов. Нужно
помочь людям самовыразиться, поверить в свои силы и стать сильнее.
4.Какие Вы видите позитивные и негативные стороны развития
организации?
Негативные стороны развития можно увидеть, когда организация
разовьётся до какого-то уровня влияния, а сейчас – разве взносы платятся
вовремя? А активность высокая?
5.Какой должна быть организация в перспективе? Думаю, что в
перспективе организация должна стать всеукраинской, и влиять на
процессы, происходящие в Украине.
6.Как Вы понимаете основную цель организации? Влиять на
общественные и политические процессы во всеукраинском масштабе.
7.Знаете ли Вы подобные организации если да, то расскажите
поподробнее? О подобных организациях знаю, подробная информация на
сайте: http://www.ukrmason.org/rus. Шутка!
8.Что знают об организации люди Вашего круга общения? Кстати, об
организации я мало рассказываю в своём кругу. Однако люди знают, что я
куда-то хожу на заседания. Езжу с экскурсиями и т.д. и соответственно
интересуются.
9.Какие сложности возникают с привлечением новых членов в
организацию? Сложность в том, что я не люблю кого-то тянуть.
О газете
1.Какой, по Вашему мнению, должна быть газета? У газеты должна быть
больше площадь.
2.Готовы ли Вы принимать участие в ее создании? Готов принимать
участие в развитии газеты.
3.Какие темы были бы для Вас наиболее актуальными? Вся окружающая
действительность является актуальной для нас. Её и нужно освещать.
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Перші кроки – перші підсумки

Час невпинно біжить, вже не за горами Новий 2004 рік. Але рік, який
минає мені особисто запам’ятається назавжди, бо це рік започаткування
першого друкованого засобу інформації нашої організації.
На сьогодні вже 13 номерів “Поступінформу” вийшли у світ. Три місяці
певно не досить великий проміжок часу, щоб робити якісь серйозні
висновки, але без елементарного аналізу складно збагнути і оцінити, що
зроблено чи досягнуто, де припущено помилок і прорахунків.
Про деякі факти свідчить “суха” статистика. Так на сторінках
тижневика в інтерв’ю свої думки виклали 10 членів організації “Поступ”,
надруковано 16 статей, написаних саме членами організації, вміщено 15
різнопланових оголошень, зусиллями фахівців-поступівців надано 2
консультаційних матеріали.
Не треба бути “великим” аналітиком і проводити особливий
моніторинг, щоб відстежити, а може, й виявити певні тенденції, які вже
намітились і вперто торують шлях до набуття ознак закономірностей.
Насамперед, хоча “Поступінформ” і став природнім замінником колись
звичних інформаційних блоків, але цілком впорався із покладеними
завданнями, і те, що планувалось помалу, але реалізується. З появою
тижневика поступівці отримують більше корисної інформації, більше
можливостей розповісти про власні інтереси і потреби.
Газета поступово розвивається, удосконалюється, попри все виходить і
є невід’ємною частиною життєздатності організації і особливо слід
зауважити, що згодом із засобу інформації перетворилась на засіб
комунікації в межах нашої громади.
Тепер про не приємне. Через відсутність Інтернету більше 30 відсотків
читачів мають дуже умовну можливість ознайомитись з свіжим номером
газети. В свою чергу ті, хто отримують електронну версію бюлетеню не
завжди мають бажання прочитати його. Інколи розсилка проводиться із
запізненням. Як вихід із становища, розглядається варіант використання
звичайної пошти. Але цей механізм потребує деякого доопрацювання і
додаткових видатків. Враховуючи обмеженість нашого бюджету це справа
майбутнього.
На перший погляд, людині не обізнаній, скоріш за все може кинутись у
вічі те, що бюлетень не що інше, як трибуна для Голови Ради та Редактора.
Але це зовсім не так, бо скільки було розмов і запрошень до участі у
створення видання. Наче ніхто не відмовляється, але й далі обіцянок справа
не рухається.
Досі в повній мірі не використовуються можливості обміну думками,
публікації оголошень, висловлення власних позицій стосовно того, що
діється навколо. Адже в організації є велика кількість людей, яким є про що
розповісти, поділитись значним особистим досвідом та неабияким рівнем
знань з різних галузей життя.
Не варто соромитись власних думок та знаходитись осторонь тих
процесів, які відбуваються навкруги. Перед нами всіма неорана цілина, яка
заграє своєю цнотою, цей простір якраз для самореалізації, задоволення
потреб амбітних особистостей і разом з тим громадських інтересів. У
“Поступі” є люди, що можуть гарно висловлювати думки привселюдно,
хтось віддає перевагу особистому спілкуванню віч-на-віч, а дехто вміє та й
може поділитись своїми поглядами на папері. Це чудова нагода розвинути
власні здібності – провести пробу пера...
Труднощі, з якими зтикаєшся під час підготовки номеру дуже гарно
перегукуються із складними питаннями, притаманними нашій організації.
Нажаль, відсутність уваги з боку окремих членів організації до тижневика
скоріш правило ніж дивина, бо мова знову ж таки про споживацьке
ставлення. Не вимагається багато, щоб тихенько засісти у своєму кубельці і
не вилазити з під теплої ковдри похмурої днини в холодній хаті. Або ще, от
нехай прийде якийсь вуйко все сам зробить, та ще й за це грошей дасть, а
ми станемо спостерігати за його роботою, а потім спільно споживати його
набутки.
Дехто вважає, що організація розвивається повільно, але мабуть вже час
самому собі дати звіт і відповісти на доречне питання: ЩО САМЕ Я
ЗРОБИВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ?
Ще раз нагадаю, ніхто нікого за вуха до щастя тягнути не збирається.
Сьогодні є достатньо проголошених напрямків розвитку самої організації і
інтересів її членів, але в дійсності справа не зрушена з місця і досі. До
реального просування чи втілення або руки не доходять або хтось чи щось
перешкоджає, даруйте як танцюристу.
Я особисто переконаний і без втоми буду повторювати і наголошувати
– тільки за умови спільних зусиль, постійної роботи кожного, а не
ефемерного слова “участь”, наша громадська організація і відповідно газета
мають право на існування і в перспективі можуть стати могутніми, дужими,
впливовими й рушійними силами нашого суспільства.
Редактор

Юрій Гацюк
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