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НАПРАВЛЕНИЕ
ПОСТУПА

За Громадянську Державу!

«АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

В одну из прошедших сред
участники группы по развитию
поступовского направления Активная Гражданская Позиция
(АГП) (Д. Чубко и А. Цесаренко)
провели презентационное обсуждение планов по этому направлению.
По общему мнению присутствующих участников было подтверждено правильность давно
устоявшегося утверждения, согласно которому
без активной гражданской позиции населения,
без широкого привлечения граждан к процессу
управления государственными делами невозможно нормальное развитие любого государства. Именно на выполнении этих задач должно
сосредоточить свои усилия наше направление.
Собравшимися было выдвинуто и поддержано
предложение о создании Комитета Гражданского

Контроля, как одной из первоочередных задач направления. Целью этого комитета определено
осуществление контроля над деятельностью государственных органов. В комитет могут входить
не только члены «Поступа», но и представители
различных гражданских объединений и органов
государственной власти.
В состав комитета выразили желание войти А.
Цесаренко, Д. Чубко, И. Ткаченко, В. Дмитраш, М.,
Твердохлеб, Т. Иванова и Е. Коровская. Кроме
этого, постоянной задачей центра АГП является
пропаганда гражданской активности. Также решено
было ввести реестр поступовцев, кто работает, и
кто желает работать в государственных органах.

Денис Чубко, член Исполкома «Поступа»,
координатор направления
Активная Гражданская Позиция

Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми. (Пьер Тейяр де Шарден, французский палеонтолог и
философ, 1881-1955 гг.)
НАПРАВЛЕНИЕ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»

Весь мир – театр, и люди в
нем – актеры.
Все мы – большие дети… А
что любят дети больше всего?
Играть!
Да, именно в игре и мы,
Сергей
взрослые, играя всерьез, эмоСолодкий
ционально и красочно, наиболее
эффективно запоминаем необходимые знания, события…
В одну из прошлых сред состоялось очередное мероприятие по направлению Активная
Жизненная Позиция, в котором
впервые в истории организаНаталья
ции был опробован новый форСлипак
мат проведения сред – тренинг
в форме дебатов.
Задача тренинга заключалась в том, что бы
научиться мыслить, анализировать, дискутировать, работать в коллективе. Все эти навыки
обязательно пригодятся будущим менеджерам
на госслужбе, и не только. Конечная глобальная
цель – это повышение личной эффективности
каждого члена организации.
Для проведения дебатов вся аудитория поделена на две команды и выбирается судья. Дебаты проводятся в виде игры. Тема дебатов
оглашается перед самим началом. Задача первой команды привести аргументы в защиту
темы дебатов, а второй – оппонировать кон-

траргументами и доказать обратное. Победителя определяет судья по количеству балов.
Полушутливо в аудитории до начала дебатов
прозвучала оценка происходящего – профессиональное лицемерие…
Как с какой стороны посмотреть... И смотря,
что хочешь увидеть…
Ведь кому-то из участников пришлось работать в
команде, мнение которой он не поддерживает, с которым внутренне не согласен, но должен отстаивать, находить убеждающие аргументы и факты.
Участие в дебатах формирует умение видеть
любую проблему с разных сторон, возможно –
диаметрально противоположных. И именно, находясь в позиции, когда ты должен отстаивать
не свойственную тебе точку зрения, ты сможешь понять, прочувствовать, осмыслить ту,
другую сторону, ситуацию во всей ее целостности. А также сформировать в себе одно из главных качеств успешного эффективного человека
– позитивное мышление, умение видеть в
любых ситуациях хорошее, полезное, целесообразное, созидающее, стимулирующее, ради
чего и к чему стоит двигаться.
Подводя итоги, стоит сказать «спасибо» нашему
члену организации Константину Коптелеву за идею
проведения мероприятия «дебаты». В результате:
- нужная своевременная идея, которая была
реализована даже без участия К. Коптелева;
- координатор направления Сергей Солодкий
имел возможность экспромтом (стоит сказать, все
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Новини «Поступу»
• На середу 15 квітня намічено продовження громадянських слухань щодо нової поступівської моделі Громадянської держави: принципи ставлення
до власності.
• На середу 22 квітня заплановано провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Диктатура Закону та намітити
подальші кроки.
• На середу 29 квітня заплановано обговорення
подальших кроків в розвитку напрямку Сильна
Економіка.
• На середу 6 травня заплановано обмін думками щодо розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 13 травня заплановано проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
заметили, достаточно таки хорошо) побывать в необычной для себя роли – тренера, судьи, ведущего… Бытует мнение среди психологов, что чем
больше твой личный «арсенал ролей», тем ты успешней, и тем легче, быстрее и правильнее реагируешь в любых ситуациях, находишь нужный
ответ, выход, решение – тем ты эффективней;
- каждый из участников за 45 минут имел возможность попробовать себя в новой роли, получить своеобразный опыт взаимодействия,
коммуникаций, работы в команде, способа
мышления, оценки ситуации и поведения;
- а также получить массу эмоций, ощущений
– стоило-таки видеть эти горящие глаза и убедительные речи!
В результате проведенного мероприятия
было отмечено, что «первый блин не оказался
комом», тренинги в форме дебатов необходимо
проводить и далее, но темы должны подбираться не абстрактные, а конкретные и касающиеся непосредственно поступовских пяти
направлений деятельности.

Сергей Солодкий, заместитель председателя Исполкома «Поступа», координатор
направления Активная жизненная позиция
Наталья Слипак, член Исполкома
«Поступ», член группы по направлению
Активная жизненная позиция
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КРИЗА МОРАЛІ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ СПРОТИВ
Українська криза не
стільки пов’язана зі світовою фінансовою, скільки
викликана внутрішньою політичною кризою: повним
моральним крахом партій
влади та глибокою недовірою суспільства до чинних
державних структур. П’ять
парламентських сил, чиїми
представниками фактично безальтернативно насичені всі гілки влади і на які цілком лягає відповідальність за економічне та соціальне становище в країні,
ці сили абсолютно ніщо не об’єднує і не примушує
до спільних відповідальних дій. Ані ідеологія, ані патріотизм, ані національні державницькі інтереси не є
для них рушійною силою, бо наша Верховна Рада, і
це давно ні для кого
БЕЗДНА
не секрет, сформоСлавяне, славяне!
вана за принципом
Что сталось-то с нами?... гаманця: на три
Все чаще, и чаще
чверті складається з
уходим с гробами;
міліонерів і ще на
Живые ж: кто с водкой
одну чверть з тих,
Расстаться не в силе,
хто прагне стати міА кто в наркоте
ліонером.
ПроУтопает как в иле.
д а ю т ь с я
Убийства, насилие,
голосування, парлаНравов разруха.
ментські посади,
И всюду порнуха,
членство у фракціях,
Порнуха, порнуха!
і як би не намагалися позірно, за доНас в черную бездну
п о м о г о ю
Толкают усердно,
спеціальних законів,
Чтоб в ней растворились, боротися з цим злом
Исчезли бесследно:
– нічого не вихоИ вера в любовь,
дить, бо немає внуИ порывы душевности,
трішнього,
В быту и в семье
морального закону,
Чувства долга
який би став йому на
И верности
заваді. Депутатимільйонери, нинішні
Нас давит «элита»
і минулих скликань,
Из алчи сотката,
не соромлячись, пиЧто дьяволу душу
шуть заяви до сеОтдала за злато
кретаріату ВР з
О Дева Причистая,
проханням виділити
Матенька Божия,
їм з бюджету матеріНе дай задохнуться
альну допомогу на
В угаре безбожия.
бідність. І Верховна
Пошли милосердие
Рада метушливо
С небесного свода,
шукає кошти, жаліюИ стань на защиту
чись, що їх не вистаПростого народа.
чає для всіх бідних
депутатів.
Людмила Циганко
В народі розумі-

ють – потрібні нові сили, нові люди, нова політика,
але пробитися крізь порочне коло: гроші – влада –
гроші з кожними наступними виборами стає все
важче. І це, зі свого боку, впевнює «електорат», що
від них нічого не залежить і краще старе, відоме зло,
аніж нове, невідоме. Цинізм влади стає віддзеркаленням песимізму і роз’єднаності суспільства.
Живий приклад – повторне обрання столичного
мера. Люди, які стояли на Майдані і були втіленням
громадянської доблесті і патріотизму, дозволяють
прийти до влади у Києві особі, що з карикатурною
яскравістю демонструє всі вади цієї влади, її безсоромність, жадібність та інтелектуальну убогість.
Українці майже за два десятки років незалежності все ще не можуть знайти в собі сили до
самостійного, самоорганізованого життя. Ми
дезорієнтовані у сучасній світовій політиці, і нас
роздирає з середини боротьба егоїзмів так званих «політичних прагматиків», які не бачать нічого поза власними, «тут і зараз», шкурними
інтересами. Чим закінчується така боротьба на
винищення гірко вчить нас наша історія.
Ліберали українську історію вивчили добре. Тому
й звертаємося до тих, хто теж здатен вчитися і розуміти, хто поважає себе і свою країну і більше не
бажає бути народом incognito та сірою плямою на
світовій мапі. Перш за все, не можна опускати руки
і давати можливість «їм» робити що забажається,
аби лише «нас» залишили у спокої. Не залишать.
Тому що ті політики, що наживають у владі мільйони і підгодовують з рук мільярдерів-олігархів біомасу, яка обере їх на наступних виборах, гроші
беруть у тих, хто працює і платить податки. Це не
бозна яке відкриття, але це залізний закон життя,
що діяв і діятиме завжди. Отже, простий висновок:
громадянин, який працює на себе, свою родину і
суспільство, об’єднавшись з другим таким же свідомим громадянином має право і обов’язок обирати владу для своєї країни. Чомусь в Україні
відбувається навпаки. Роз’єднана, люмпенізована і
підкуплена маса складає більшість виборців, а самодостатній, освічений і чесний індивідуум (і таких
багато!) не йде голосувати, бо «нема з кого обирати». Йдеться про той самий середній клас, про
який так люблять казати, що у нас його немає.
Так, більшості наших політиків, а також політологів і журналістів, що їх обслуговують, вигідно стверджувати, що середній клас політично
та економічно відсутній, що лібералізм в Україні
чужий і ніколи не приживеться, що голосувати
за малі партії (читай: не політичні синдикати)
безнадійно. Не треба цьому вірити, чи, правильніше, не треба робити вигляд, що нам це
байдуже. Тому що, хто ж у здоровому розумі
цьому повірить. І коли нам пропонують «нові обличчя», за які заплатили з тих же «старих га-

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Білонога Тараса Тарасовича (12 квітня)
Шуліку Юрія Івановича (12 квітня)
Гаврись Аллу Олександрівну (15 квітня)
Дмитраша Віталія Васильовича (16 квітня)
манців», не варто думати, що справді інших
людей в політиці бути не може.
Ці люди є, і ми їх знаємо. Знаємо, що з ними
можна мати справи у бізнесі, що до них можна
звернутися, коли в тебе негаразди зі здоров’ям,
а у дітей проблеми у школі, чи коли потрібна порада і захист у суді. Цих людей ми делегуємо до
ненависного ЖЕКу, коли ліфт не працює і дах
протікає вже не один рік, і з ними ж стоїмо
грудьми, щоб не пустити екскаватор на останній
дитячий майданчик. Але ми кажемо: це порядні
люди і бруднитися в політиці вони не хочуть і не
будуть. Так громада достойних сама позбавляє
себе влади, а нагорі опиняються знову ті ж самі.
І країна валиться у кризу.
Через рік в Україні президентські вибори. Місцеві – через два роки, а парламентські – через чотири. Що зможе перемінити, покращити,
виправити новий (старий?) президент з цією командою старих (нових?) чиновників, не важливо
призначених чи обраних, які сидять у парламентських і урядових кріслах майже по двадцять років
і про яких ми знаємо все, що вони скажуть ще до
того, як будь-хто з них розкриє рота в телевізорі?
Скільки ще років і, взагалі, чи витримає ще Україна
цю владу? Можна, звичайно, йти на загальні дострокові вибори і всіх, як кажуть, «геть із пляжу». Це
добре, але лише за умови, що ми оберемо вільних, порядних, чесних, відданих Україні, тих людей,
яких ми знаємо, але досі не обирали у владу, бо
влада повинна бути за своєю суттю народною та
мати народну підтримку. Якщо ж знову ці п’ять політтрестів, кандидатські списки, яких вже забиті
для дітей і онуків, то можливо не варто й сили витрачати. Ми не повинні віддати свої голоси проти
всіх, бо ними неодмінно скористаються.
Настав час святого принципу: «якщо не я, то
хто ж?», він завжди був дороговказом усіх порядних людей. У нас є розуміння ситуації, освіта,
інтелект, ми не продаємось і не піддаємось навіюванням дешевої реклами, ми – український
середній клас, основа суспільства, отже маємо
об’єднуватись, створювати громадянські осередки і спільними зусиллями кожен на своєму
місці будувати нову державу, яка для всіх буде і
Батьківщиною і матір’ю рідною.

Петро Циганко, член «Поступу»,
голова Ліберальної партії України
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