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ВОПРОС ОТ ПОСТУПОВЦА
В очередной раз благодарю за возможность участия, хоть и пассивного, в жизни организации. Хочу
отметить, что последние номера газеты стали более
"человечными", ближе к людям, т.е. ко мне. Являясь
не слишком активным членом организации, я могу
несколько со стороны посмотреть на структуру, все,
что происходит. Лично для меня многие стоящие и
ценные идеи, активности, которые проводятся, слишком "заполитизированы". Возможно, я не представитель целевой аудитории "Поступа".
А кто они эти потенциальные участники общественной организации? Обычные люди, имеющие
свой взгляд на активную жизненную позицию? Люди,
желающие светлого будущего своим детям и внукам
и готовые построить его?
Или люди, еще или уже не нашедшие признания в
большой политике? Лидеры ли они или просто хорошие исполнители, требующие сильного руководителя?
Самостоятельные ли они или командные игроки?
Все эти группы слишком разные. Возможно, у них
есть что-то общее: необходимость самовыражения,
защиты, участия, возможности быть частью группы.
Это все потребности. Нужно найти это общее для
большинства и на этом строить свою коммуникацию.
Необходимо определиться, какие люди нужны организации, на кого фокусироваться в работе и в ком-

муникации. Невозможно хотеть включить всех в организацию, нужно оттолкнуться от чего-то конкретного. Знаю, что сложно определиться и дать точное
определение своей аудитории.
Но это жизненно необходимо для дальнейшего
развития и построения сильной организации. Это
закон маркетинга, закон построения настоящего
бренда. Это необходимо для меня, для понимания
своего места в структуре. Ведь нет особого смысла в
пассивном существовании в виде строки таблицы
«ABC». Очень хочется видеть "Поступ" единым сильным брендом (простите за маркетинговый сленг), а
не собранием "кружков по интересам".
Возможно, я не все знаю и вижу, но на эту мысль
натолкнул пересмотр выпусков газеты. Когда, пытаясь окончательно прояснить для себя ситуацию "Кто
"потребитель" Поступа?" я не нашла четкого ответа,
четкого послания и единой линии, связывающей все
направления.
Если будет желание, возможно, обсудить более
детально. Очень надеюсь получить ответ, наверняка
не я одна поднимала этот вопрос.

С уважением, Ольга Меньшуткина,
член «Поступа»

Патриотизм – чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не
кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше – молча трудись во имя ее
блага и могущества. (Василий Сухомлинский, выдающийся украинский советский
педагог, 1918 – 1970 гг.)

НА КОГО ОРИЕНТИРОВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП» И ПОЧЕМУ!
Гражданская организация «Поступ» ориентирована
на людей среднего класса: от учителя, врача, инженера, менеджера, госслужащего до предпринимателя,
у которого есть свой малый или средний бизнес. Как
правило, это люди, которые имеют активную жизненную позицию, верят в личный успех, имеют определенный социальный статус – им все дается
собственным трудом. Они понимают, как важно быть
успешным в этом мире, и что для этого нужно.
Качествами людей, на которых ориентирована организация, являются: обязательность, исполнительность
(если уже пообещал, то делай!), ориентир на малый и
средний бизнес в экономическом аспекте (т.е. на самих
себя), активность, желание что-то изменить в нашей
стране, понимание и анализ событий во всех сферах по-

литической, экономической и духовной жизни Украины.
Таких качеств можно перечислить много и необязательно
все они будут присущи одному члену организации. Все
люди – разные, наша задача их объединить в организованную силу – гражданское движение против беспорядка
и обмана, против навязывания пассивности и пропорционально растущей нищеты среднего класса по сравнению с олигархией. А корень всех проблем – ОЛИГАРХИЯ!
В организации «Поступ» сформированы такие условия, благодаря которым каждый поступовец получает
возможности по защите, по продвижению в политике,
по поиску работы и многое другое. Принцип прост –
если человеку нужна помощь организации, и если
он/она активно участвует в делах по ее развитию, то
разбирается и знает что делать и как. Например, если

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 11 серпня заплановано інформаційну доповідь на тему: «Специфіка рейдерства в Україні на
практиці боротьби товариства «Знання» проти рейдерскої атаки». Доповідач – В.І.Кушерець, голова
правління товариства «Знання» України, доктор філософських наук, професор.
• На 18 серпня заплановано обмін думками щодо пи-
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тання розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
• На 25 серпня заплановано обговорення розвитку
поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 1 вересня планується обговорення подальшого
розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 8 вересня заплановано обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку

Новини «Поступу»
Вступила в «Поступ» Діюк М.П. На 05.08.2010 в
«Поступі» – 223 чоловіки.
***
У середу, 4 серпня відбулася чергова зустріч членів «Поступу» О. Кравченка, М. Твердохліба, Д.
Чубка із представником політичного проекту «Мерітократична Україна» Сергієм Худолієм. На зустрічі
обговорювалися можливі шляхи співпраці між нашими організаціями.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 05.08.
2010 були прийняті нові члени: І.Ткаченко представник туристичної компанії «Ваш Будинок Подорожей», К.Конченко представник ТОВ «АЙПІКО».
Відбулася заміна представників, тепер компанію
«Тріо Груп» представлятиме В.Шевченко, компанію
«Ecovice Logistis Co. Ltd.» – Л.Савченко.
Наступне засідання відбудеться 12.08.2010 о
19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи на
засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)
Кравченю Юрія Миколайовича (8 серпня)
Іванюка Олега Григоровича(9 серпня)
Шестакова Олега Анатолійовича (9 серпня)
Когута Романа Ярославовича (10 серпня)
Лукашенка Євгена Григоровича (10 серпня)
Ждан Олену Олександрівну (11 серпня)
Мороза Олександра Федоровича (12 серпня)
человек хочет найти работу, то его активность и умение
заводить знакомства с поступовцами поможет в поиске работы. А если проявить предприимчивость, то
можно создать тот же банк вакансий и первым знать
все новости, помогая себе и людям. На практике это
действует, и это не потребительский подход!
«Поступ» – организация, а не магазин, где есть услуги,
которые можно купить или продать. Также никто не до-

(Продолжение на стр. 2)
«Сильна Економіка».
• На 15 вересня планується обговорення подальшого
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 22 вересня намічено проведення дискусії з
питання: «Як користуватись ресурсами (можливостями) організації «Поступ»?»
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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НА КОГО ОРИЕНТИРОВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП» И ПОЧЕМУ!
(Начало на стр. 1)
лжен создавать услуги или потребительские возможности для членов организации – это ошибочный подход.
Почему одни должны создавать, придумывать, внедрять, а другие – пользоваться этими возможностями
или критиковать то, что предложили и внедрили другие?
Если человек что-то хочет получать от организации, то
он также должен участвовать в создании этой системы,
которая будет внедрять новые возможности. «Чем
больше делаешь – тем больше получаешь» – вот закон,
который действует. В «Поступе» приветствуется продвижение своих идей с последующей самостоятельной реализацией. Для этого можно и нужно использовать ресурс
организации и опыт других членов.
Таким образом, потенциальный Поступовец – каждый,
кто желает изменить свою жизнь и жизнь своих близких,
кто добровольно готов действовать на благо своей страны.
Каждый, кто понимает, что одному всегда труднее решить
вопрос или противостоять часто ошибочным действиям
представителей сегодняшних государственных структур.
Такой человек осознает, что это возможно только лишь в
объединении, при системном подходе к управлению с
ориентиром на средний класс. И что с этой целью сегодня
существует гражданская организация «Поступ» как организованное объединение граждан, которая всегда и везде
будет иметь силу, к которой будут прислушиваться как
простые люди, так и представители власти.

Исполком «Поступа»

Мнение члена «Поступа» Дмитрия Тация
Я совсем недавно влился в организацию «Поступ»
и, возможно, не все понимаю, но, по моему мнению,
такая организация необходима в нашей стране и обществе! На вопрос, кто эти потенциальные участники
общественной организации, я бы ответил так:
Это все люди, которые хотят перемен в нашей
стране, все, кого не устраивает тот беспредел, который происходит в нашей стране и в разных сферах
нашей жизни; кто ищет правду и ищет защиту.
Насколько я понял из посещения сред, в организации находятся разные люди из разных сфер деятельности. Но всех их объединяет единая идея –
сделать нашу страну и нашу жизнь лучше. И это не
громкие слова!
У каждого члена организации свой мотив, своя причина, побудившая так поступить. И, в конечном счете, неважно, по какой причине пришел человек – хочет
призвания, хочет в политику, ищет защиты, хочет реализовать свой потенциал или попутно продвинуть свои идеи
бизнеса или еще чего-то. Главное, что он что-то делает во
благо организации, а, значит, на благо страны. Неважно,
кто придет и откуда этот человек – важно, что он делает
в организации, какой посильный вклад он может внести
в общее дело. Я согласен, что понимание того, что я могу
и как мне участвовать в жизни организации, может открыться не сразу. Кто-то приходит и участвует, кто-то
приходит и не участвует – все дело добровольное. Единственное, я понимаю, что вместе мы сила, и вместе мы
можем влиять и менять наше будущее!

УВАГА! КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОСТУП-КРЕДИТ»:
- виплачує членам ГО «Поступ» дохід за додатковими пайовими внесками за 2 квартал 2010 року в розмірі 19 % річних
- залучає кошти на додаткові пайові внески за ставкою, вищою ніж банківська: у третьому кварталі планується виплата доходу на рівні не менше 18 % річних.
З питань вступу, внесення коштів та отримання позик звертайтеся за телефонами: (067) 935-87-16 – Ігор Костін; (067)
239-41-84 – Андрій Геращенко; (050) 442-01-71 – Єременко Олександра; (096) 963-33-96 – Ганна Ващенко.

НАПРЯМОК
«ПОСТУПУ»

«АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

В одну з минулих громадянських
серед в «Поступі» було проведено обговорення розвитку за останні півтора
місяці четвертого магістрального напрямку діяльності організації – «Активна Громадянська
Позиція». Головне завдання – зробити так, щоб громадяни брали участь в управлінні державою.
У першій чистині обговорювалися питання взаємодії «Поступу» з іншими громадськими структурам. Досвід роботи напрямку за останні декілька місяців
свідчить про те, що процес пошуку та налагодження
плідного співробітництва майже завжди заходить у глухий кут. Це обумовлено відсутністю у більшості організацій, з якими стикався «Поступ», чіткої програми дій,
або внутрішньої структурованості та контролю, або
усього разом. Тому було вирішено припинити пошук, а
співпрацювати тільки з тими організаціями, які будуть
траплятись «Поступу» на шляху його розвитку.
Друга частина заходу була присвячена питанням уча-

сті членів «Поступу» у громадських радах при органах
державної влади. Зокрема обговорювали відмову представникам «Поступу» в участі в громадській раді при Міністерстві аграрної політики. Вирішили висвітлити це
питання у статті в газеті «Поступінформ». Також присутніми було запропоновано підготувати листа від «Поступу» до Президента України та Прем’єр-міністра
України з проханням прокоментувати ситуацію, коли реальній громадянській організації відмовили в участі в
громадській раді. Крім цього, розглядалася можливість
проведення «Поступом» публічних акцій протесту.
Під час обговорення поступівець В.Щербина висловив бажання представляти інтереси «Поступу» у
громадській раді при Уповноваженому Верховної
Ради з прав людини.

Денис Чубко, член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку
«Активна Громадянська Позиція»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 15), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 2 СЕРПНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 19 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О., Дементьєв О., Єременко О., Костін І., Лисаченко А. та
Маслієва Т.
Секретар засідання – Когут Р.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Здійснювати організаційну розсилку за результатами проведення Громадянських серед аналогічно Виконкомівській розсилці.
2. Затвердити персональний склад організаційного
комітету з підготовки проведення чергових Загальних зборів організації «Поступ» у 2011 році у складі:
І. Ткаченко (координатор), Грушевий Л., Замурій Л.,
Іванова Т., Малиночка І., Нестеренко О.
3. Перенести на наступне засідання Виконкому
(16 серпня) формування робочої групи із введення в практику принципу ОПТИМАЛЬНОЇ участі в діяльності організації «Поступ». До завдань
групи повинно входити: підготовка відповідної
програмної статті в газету «Поступінформ» і після
її публікації проведення відповідного ОПИТУВАННЯ в організації.
4. Підготувати програмну статтю з робочою назвою
«Що означає бути членом організації« Поступ»?» для
публікації в газеті« Поступінформ ». Редакції сформувати відповідну робочу групу.
5. Видалити з групи «Поступ» у соціальній мережі
«Однокласники» всіх, хто не реагує і не надає свої
електронні адреси для отримання матеріалів від організації «Поступ» до 9 серпня поточного року.
6. Провести ОПИТУВАННЯ щодо участі у майбутніх
виборах до місцевих органів влади 31 жовтня
2010р. Поставити членам організації «Поступ» такі
питання:
Питання 1. Чи маєте Ви бажання взяти участь у
майбутніх виборах до місцевих рад як кандидат в
депутати по лінії організації «Поступ»?
Питання 2. Чи є у Вас друзі, знайомі або родичі, які
мають бажання взяти участь у майбутніх виборах до
місцевих рад як кандидат в депутати по лінії організації «Поступ», якщо так, то в яких округах?
ОПИТУВАННЯ проводити тільки після отримання членами організації «Поступ» відповідного внутрішнього
листа. Група з проведення опитування: ТрояноваМалош Н. (координатор), Ткаченко І. та Чубко Д. ОПИТУВАННЯ провести в термін до чергового засідання
Виконкому – 16 серпня поточного року.
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 16 серпня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

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