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ТОНКИЙ ВОПРОС
В нашей внутренней системе
координации произошел не очень
хороший инцидент, который стоит
рассмотреть, чтобы в дальнейшем
такого избегать.
Мы не будем называть фамилии
участников этого случая. Сами они
себя, естественно, узнают в этой заметке.
Скажем лишь, что дело было
между одним членом Исполкома и
членом организации, у которого этот
исполкомовец является Представителем.
Суть в следующем. На прошедшем заседании Исполкома (в понедельник 17 мая) Представитель вынес
отдельный вопрос по поводу своих деловых организационных контактов с членом организации, у которого
он является Представителем. Напомним, что в задачу
Представителя входит организация информационных
контактов между, собственно, организацией «Поступ» и
самим членом организации. Представитель сообщил
на заседании Исполкома, что член организации, который за ним закреплен, перестал выполнять принцип
Минимального участия в части поддержания информационной связи с организацией. Он более двух месяцев
не подтверждал получения поступовских газет «Поступинформ». Кроме этого, допустил неуплату членских
взносов. Представитель также сообщил, что звонил человеку в течение месяца несколько раз. Но тот, все
время рассказывал, что сильно занят по работе, а сам
он так и не перезванивал.
Изучив полученную информацию, Исполком принял решение обратиться к указанному члену органи-

требовательным тоном. И что такой тон общения недопустим в организации «Поступ». А свое поведение
(отсутствие подтверждений и неуплату взносов) пояснял тем, что человек получил высокую должность в
другом городе и стал сильно занят по своей работе.
Как только была получена эта информация, которая
противоречит информации, которую дал член Исполкома, было принято решение, что принятое ранее
решение Исполкома в указанной части не доводить
до сведения организации, а дополнительно разобраться в вопросе более детально.
Конечно, разбираться мы будем. И рано или поздно
суть станет понятна. Но уже сейчас стоит сделать некоторые акценты. Конечно, о том, как реально происходили контакты, узнать будет сложно. Да и нужно ли?
Ведь мы же все-таки не следственная комиссия.
Стоит обратить только внимание на некоторые нюансы.
Нюанс первый: Представитель (член Исполкома)
является таким же членом организации «Поступ», но
только он добровольно взял на себя существенную
нагрузку по участию в администрировании организации. И делает он это помимо своей основной работы.
И среди членов Исполкома, практически все состоявшиеся и самодостаточные личности, которые, ну
никак не вписываются в понятие «обслуги»!
Нюанс второй. В организации действует принцип
Минимального участия. Все члены «Поступа» это
знают. А непоступовцы могут узнать, если захотят.
Так вот, платить членские взносы и подтверждать получение газет (каждый номер!) член организации ДОЛЖЕН без всяких там напоминаний! Такие наши
правила. А если он этого не делает, то подлежит исключению! И не входит в задачи Представителя «выи-

Уважение других дает повод к уважению самого себя.
(Рене Декарт, французский математик 1596 – 1650 гг.)
зации публично через газету «Поступинформ», чтобы
он для себя определился в вопросах взаимоотношений с организацией. А возможно и вышел из нее, сохранив более-менее нормальные отношения для
возможного будущего.
Но в самый последний момент, перед рассылкой
по организации протокола заседания Исполкома, поступила другая информация, от самого указанного
члена «Поступа». Информация была совсем другого
толка. По этой информации следовало, что, что
Представитель с ним грубо общался по телефону с

скивать» своего человека, чтобы вручить ему газету
или инкассировать взносы. Но, к сожалению, есть у
нас члены организации, которые почему-то считают,
что организация «Поступ» им чего-то должна только
лишь за сам факт его пребывания в организации. Не
стоит говорить, что это ошибочная позиция. Тот же,
кто так не считает, не сможет вписаться в нашу систему и, рано или поздно, его система отторгнет.
Нюанс третий. Член Исполкома (Представитель) не
является «начальником» над своим подопечным по системе координации. Он также не должен превращаться

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 26 травня (середа) планується обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 2 червня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 9 червня (середа) заплановано обмін думками
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щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 16 червня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 19 червня (субота) заплановано проведення
чергових щорічних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ «Поступу».

Новини «Поступу»
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 20
травня 2010 року, було вирішено провести опитування серед членів Союзу про можливість вставлення інформаційного рядка в бланки листів та
інших документів фірми щодо членства в лавах Ділового союзу. Наступне засідання провести 27
травня 2010р.
***
Намічена на середу 19 травня зустріч представників організації «Поступ» із представниками громадської організації «Блок соціального партнерства
«Порядок і достаток» не відбулася у звя’зку із відсутнісю представників «Порядку і достатку».

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Лисаченко Анну Віталіївну (21 травня)
Маслієву Тетяну Миколаївну (21 травня)
Мотузку Ігоря Володимировича (21 травня)
Юхно Валентину Миколаївну (21 травня)
Ничай Людмилу Романівну (23 травня)
Поліщука В'ячеслава Івановича (23 травня)
Зінган Олену Олегівну (25 травня)
Сівача Андрія Віталійовича (25 травня)
Троянову-Малош Наталію Миколаївну (26 травня)
Замурій Любов Григорівну (27 травня)
Турченко Станіслава Вікторовича (27травня)
в вышибалу получения членских взносов и подтверждения газет. Не хочет человек платить взносы, ну и Бог
с ним. Он не первый и не последний. Мы от такого человека рано или поздно избавимся.
Нюанс четвертый: любое общение между членом организации и Представителем должно базироваться на
принципах уважения и толерантности с соблюдением
всех правил современных коммуникаций (своевременно
отвечать на полученные письма, перезванивать в случае
невозможности ответить на телефонные звонки).

(Продолжение на стр. 2)
Порядок денний наведено у звіті про засідання Виконкому № 9 (2 стор.)
• На 23 червня (середа) заплановано обговорення
підсумків Загальних зборів «Поступу» та корегування
поточних планів організації.
• На 30 червня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТОНКИЙ ВОПРОС

(Начало на стр. 1)

Если мы хотим создать сильную структуру, способную навести порядок в стране и реально содействовать
жизненным вопросам членов организации, то должны
четко осознавать, что в организации нет не только начальников и подчиненных, но нет также и слуг! И чем
выше человек будет иметь социальное положение, тем
больше требований к нему должно предъявляться. Потому что на тех, кто выше, всегда смотрят больше людей.
А если возникают подобные случаи, то решать их
нужно не тогда, когда это перерастет в конфликт, и
тем более после появления фактов невыполнения
принципа Минимального участия, а по мере поступления первых тревожных симптомов.
Информационно: с 2001 года и до сегодняшнего
дня организацию «Поступ» покинуло 165 человек, их
них 33 ушли сами, 130 было исключено, 3 умерли.

Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»
Роман Когут, член Совета «Поступа»

P.S.:
Все люди по своей натуре разные, и поэтому, к каждому человеку должен быть индивидуальный подход в
общении. Естественно, периодически будут случаться
конфликтные ситуации между представителями и членами «Поступа». Причем конфликты могут возникать по
абсолютно банальным причинам, кто-то как-то грубо
сказал, недопонял человека, было плохое настроение и
т.п. и дальше идет по накопительной. Как говорится в
анекдоте, «ложечку мы нашли, а неприятный осадок в
душе остался». Думаю, что ничего страшного в этом
нет. Самое главное в такой ситуации, это вовремя
Представителю осознать назревающий конфликт, и
предложить поменять Представителя данному члену
организации на Исполкоме. Если же такой член организации начинает конфликтовать со всеми представителями, тогда с ним надо прощаться.

Вячеслав Шевченко,
член Совета «Поступа»

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ
«МАЛЬОВНИЧА УКРАЇНА»
З 15 березня по 14 травня організація «Поступ» в рамках діяльності
напрямку «Активна Життєва Позиція» проводила 1-й
в своїй історії конкурс дитячого малюнку під назвою
«Мальовнича Україна».
Всього було зареєстровано 41 учасник, які були
поділені на три вікові категорії:
- до 6 років (8 робіт);
- від 7 до 11 років (18 робіт);
- від 12 до 16 років (15 робіт).
Наймолодшому учаснику не виповнилося і 3-х
років, а найстаршому 16 років.
Всі малюнки були відскановані та викладені на Поступівському Інтернет-порталі (www.postup.org.ua)
для віртуального голосування, яке проводилось з 1
по 14 травня.
Переможці в кожній віковій категорії визначалися
шляхом додавання середнього балу журі і середнього
балу учасників Інтернет голосування. При рівній кількості балів, вирішальне слово залишалось за журі.
Таким чином, ПЕРЕМОЖЦЯМИ конкурсу
«Мальовнича Україна» стали:
вікова категорія до 6 років:
- Мочалов Олексій – І місце;
- Василева Романа – ІІ місце;
- Когут Арсен – ІІІ місце.
вікова категорія від 7 до 11 років:
- Копєйкіна Єлизавета – І місце,
- Подворко Марина – ІІ місце,
- Ходаковська Світлана – ІІІ місце.
вікова категорія від 12 до 16 років:
- Долубекова Анастасія– І місце,
- Антонова Марина – ІІ місце,
- Химач Тетяна – ІІІ місце.

Особливо варто відзначити одного учасника – Василега Романа. Ця дівчинка на даний момент проживає за межами України, а саме в США. Її малюнок був
переданий організаторам конкурсу одним із перших
в електронному вигляді, а оригінал був відправлений
міжнародною поштою. Хочеться звернути увагу на високий рівень активної життєвої та громадянської позиції дівчинки та її батьків, яких не зупинили тисячі
кілометрів до Батьківщини. Вважаю даний приклад
досить показовим і повчальним для нас, УКРАЇНЦІВ,
як треба жити і вчити своїх дітей.
УВАГА! Нагородження цінними подарунками переможців та абсолютно всіх учасників конкурсу відбудеться 2 червня, на нашій громадянській середі, о
19:00 в приміщенні Товариства «Знання» кім.318. Запрошую всіх учасників або їх представників.
Загалом підтримали та взяли участь у підготовці та
проведенні конкурсу 75 членів організації «Поступ» і
не тільки. Висловлюю їм ЩИРУ ПОДЯКУ!
ОСОБЛИВУ ПОДЯКУ за активну участь у підготовці
та проведенні конкурсу висловлюю членам оргкомітету: Тетяні Маслієвій, Тарасу Доненку, Олександрі
Павловській, Людмилі Ничай.
Щиро подяка всім учасникам, організаторам, помічникам, порадникам, всім небайдужим до дитячої
творчості.

Сергій Солодкий,
голова оргкомітету конкурсу,
член Ради «Поступу»,
координатор напрямку
«Активна Життєва Позиція»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 9), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 17 ТРАВНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 21 член Виконкому (при
кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О., Зубишен Р., та Доненко Т.
Секретар засідання – Нестеренко О.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за квітень за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
2. За регулярну несплату членських внесків виключити із громадської організації «Поступ» М.Єлізарову.
3. Попередити телефонограмою членів організації
В.Косарєва та С.Хромова про те, що ними регулярно порушується принцип Мінімальної участі в діяльності організації в частині сплати членських
внесків, і що це може привести до їхнього виключення з «Поступу». Відповідальна – І.Малиночка.
4. Затвердити Порядок «ЗАХИСТ» (Порядок захисту
членів громадської організації «Поступ»).
5. У рамках реалізації Порядку «Захист» затвердити
Комісію з питань захисту в складі: А.Лисаченко
(координатор), А.Васюра, І.Мотузка, О.Коровська,
О.Кравченко, Д.Чубко.
6. Підготувати та опублікувати до 31 травня в газеті
«Поступінформ» пояснювальний матеріал щодо
введення в практику порядку «Захист». Відповідальна – А.Лисаченко.
7. Підготувати та опублікувати в газеті «Поступинформ» (№338) підсумковий матеріал за результатами опитування щодо запровадження нової
системи фінансування організації «Поступ». Відповідальний – О.Нестеренко.
8. З 25 травня почати ОПИТУВАННЯ серед членів
організації «Поступ» щодо прогнозу явки на майбутні Загальні збори організації «Поступ» 19 червня
поточного року. Відповідальний – М.Твердохліб.
9. Призначити чергові Загальні збори організації
«Поступ» на суботу 19 червня поточного року. Затвердити наступний порядок денний:
а) Звіт (у т.ч. Ревізійної комісії) про діяльність організації «Поступ» за минулий рік.
б) Затвердження нової системи фінансування організації «Поступ».
в) Затвердження нової (третьої) редакції діючої
програми організації «Поступ».
г) Різне.
10. Виключати учасників з віртуальної групи «Поступ» соціальної мережі «Однокласники» тільки за
рішенням Виконкому організації «Поступ», крім випадків порушення правил групи.
Наступне засідання Виконкому призначено на понеділок 31 травня 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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