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ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП”
Офіційний сайт: http://postup.org.ua/
24 .0 8 – 31 .0 8 .2005
10 марта 2005 года ОО «Поступ» направила свой Проект проведения
семинаров-тренингов по теме: «Социально-правовая защита
населения» на конкурс, проводимый Службой “Добродія Київська”
ИСАР “Єднання” по Программе “Шлях у майбутнє”, финансируемой
Фондом Чарльза Стюарта Мотта (США) и Фондом ДОЕН
(Нидерланды). (См. «Поступинформ» № 5(69) и 7(71)). Сегодня
вниманию читателей газеты продолжение этой темы
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НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 31 августа 2005 года (среда 19-00) в офисе организации

обсуждение вопроса участия ОО «Поступ» в предстоящих
выборах.
 27 августа 2005 года (суббота) празднование ДНЯ
ИМЕННИКА (июль и август). Подробности на Форуме в
разделе Досуг поступовцев, раздел ДЕНЬ ИМЕНИННИКА.
 3 сентября 2005 года (суббота) планируется поездка в
Переяслав-Хмельницкий. Подробности на Форуме в
разделе Досуг поступовцев, раздел Собираемся в
Переяслав-Хмельницкий.

Служба “Добродія Київська”
ІСАР “Єднання”
Копії: Посольство США в Україні
Агентство США з міжнародного
розвитку
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
ISAR, Inc.: Initiative for Social
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
Action and Renewal in Eurasia
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Вих. № 34 від 23.08.2005 р.
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Семенець Світлану Вікторівну (25 серпня)
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Доненка Романа Михайловича (27 серпня)
17 травня 2005 року Громадською організацією “Поступ” була отримана відповідь з
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
ІСАР “Єднання” стосовно нашого проекту проведення семінарів і тренінгів за
Клименка Валерія Олеговича (29 серпня)
тематикою: “Соціально-правовий захист населення” в межах програми “Шлях у
Савенка Володимира Анатолійовича (31 серпня)
майбутнє” (реєстраційний № 0015-19/1-106).
Хоча у гранті нам було відмовлено, Ви, нажаль, не надали розгорнутої та вмотивованої відповіді.
Чому так вийшло? Адже ми декларували, що Громадська організація “Поступ” займалася і буде займатися такими проектами самостійно. Адже залучення коштів
гранту надавало можливість розширити цей напрямок діяльності нашої організації. Також інформація про те, що ГО “Поступ” бере участь у конкурсі на отримання
гранту набула широкого розповсюдження серед громадськості. В тому разі, якщо ми не отримаємо прийнятної розгорнутої відповіді, яка буде зрозуміла членам
організації щодо відмови у отриманні гранту, то нам і надалі буде досить важко звертатись до подібних структур, бо люди втратять до них довіру.
У зв’язку цим, просимо Вас роз’яснити ситуацію, що склалася, щоб ми, в свою чергу, надали пояснення громадськості, бо виникає природне питання: чому
при вивченні нашої організації ніхто нею не цікавився? Не було проведено жодної бесіди з членами організації, жодного письмового запиту, контактів з
редакційною групою щотижневика “Поступінформ”, контактів з групою супроводження та розвитку сайту.

Три стороны треугольника власти – это коммуникация, одобрение и влияние. Следует
начать с эффективной коммуникации, приводящей к одобрению, а одобрение, в свою
очередь, порождает влияние. (Роберт Диленшнайдер)
Зважаючи на зазначене вище, напрошуються наступні висновки:
1. Всі ці конкурси – звичайна формальність, де розглядаються тільки подані документи, а не конкурсанти, тобто ніхто не заглиблюється у суть питання.
2. По цих грантах фінансуються тільки “обранні”, до яких ГО “Поступ” не належить.
Беручи до уваги викладене, ми вважаємо, що врегулювання даного питання буде сприяти укріпленню авторитету фонду ІСАР “Єднання” та
демократичних інститутів США та Нідерландів, які підтримують цей фонд (виходячи з наявної інформації). Ми зацікавлені у нормальній співпраці, але вона
не повинна носити формальний, бюрократичний характер.
Просимо також проінформувати по яких громадських організаціях було прийнято рішення (на момент, коли розглядалась ГО “Поступ” як конкурсант) про
видачу грантів і на які цілі, а також просимо Вас вказати координати контактних осіб цих організацій Це необхідно для того, щоб ми мали змогу ознайомитись
з діяльністю таких організацій, та змогли би зробити практичні висновки щодо припущених помилок та їх виправити.
Також просимо Вас, щоб це відкрите звернення ні в якому разі не тлумачилось Вами, а також будь-ким, хто читає це звернення, як елемент тиску на фонд
з метою отримання коштів.
Також вважаємо за доцільне ознайомити зі змістом цього звернення громадськість, використовуючи різні інформаційні можливості нашої організації
(газета «Поступінформ», веб-сайт http://www.postup.org.ua) та інших організацій. Також хочемо проінформувати про ситуацію, що склалася керівництво
Вашого фонду, для чого просимо Вас повідомити відповідні координати.
Крім цього вбачаємо за доцільне, ознайомити з текстом цього звернення посольство США. Так як ми вважаємо, що в особі посольства ми можемо знайти
партнера у питанні розбудови громадянського суспільства в Україні та за її межами.
З повагою,
Голова Ради ГО “Поступ”
М.М. Твердохліб

НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Показники статистики незмінно підвищуються – за літній період видано 13 кредитів на суму 25 000 гривень (з початку року видано 30). На сьогодні
максимальна сума кредиту дорівнює 5 000 гривням.
Чекаємо Ваші пропозиції по вкладах і кредитах за незмінними телефонами: 8-067-935-87-16, Ігор Костін (голова правління КС); 8-067-506-89-44, Руслан
Зубишен (голова кредитного комітету); 244-16-56, Тетяна Іванова (член кредитного комітету); 8-067-239-41-84, Андрій Геращенко (член правління).
Член правління КС “Поступ-Кредит”
Р.М. Доненко

БЛИЦ-ОПРОС: ЧТО ДЛЯ ВАС ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ?
Даневич Александр: Праздник, сравнимый с Новым годом.
Гайченко Андрей: Тот день, начиная с которого от нас уже ничего не зависит.
Орлов Дмитрий: День, который отмечает моя страна, связанный с определенными достижениями, на данный момент.
Гацюк Юрий: З одного боку для мене це свято української державності, міжнародного визнання та власної самосвідомості, з іншого, ще один вихідний,
проведений разом з родиною.
Коптева Елена: Выходной.
Твердохлеб Максим: День независимости ассоциируется с тем, что раньше я жил в семье со своими проблемами и сложностями, а потом покинул ее. И
теперь я один и независим.
Коптева Наталья: Выходной от работы. Возможность выехать с друзьями на природу.
Косарев Виктор: День, который не имеет особого значения в моей жизни.
Чеповецкая Инга: День, который я не воспринимаю как праздник.
Подготовил член Исполкома, О.М. Повх
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