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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНОВЛЕНОГО СКЛАДУ ВИКОНКОМУ ГО «ПОСТУП»
Продовжуємо знайомити із членами Виконкому «Поступу» (Початок у «Поступінформі» №391). Після Загальних зборів ГО «Поступ», які відбулись 16 квітня ц.р., було обрано новий склад Ради організації та оновлено її Виконавчий комітет. У минулих номерах газети ми знайомили читачів з новообраними членами Ради. Цього разу
Редакція звернулась до членів Виконкому, які не входять до Ради «Поступу», із такими запитаннями:
1. Які акценти ви б розставили або на що, насамперед, звернули увагу у теперішній діяльності «Поступу»?
2. Які першочергові завдання ви ставите для себе у Виконкомі?
Наталя Троянова-Малош
1. За останній рік організація
здійснила справжній ривок у своїй
діяльності. З`явилися сміливі цілі,
чітке бачення того, чого ми насправді прагнемо досягти, ведеться робота щодо структуризації діяльності для
досягнення спільної мети. На сьогодні найбільшої
уваги у діяльності організації потребує питання
реалізації принципу «3+1».
2. Діяти, досягати, самореалізовуватись підтримувати, допомагати, брати активну участь у життєдіяльності організації.
Анна Лисаченко
1. На сьогодні організація переживає процес переорієнтації від споживчого підходу до конкретних дій
для розбудови Громадянської Держави. Нас чекає багато роботи. Необхідні кадри для втілення нашої мрії в життя. Всі
сили необхідно направити на створення Всеукраїнської організації. Наша сила в нашій кількості, єдності та командній роботі.
2. Налагодження контактів з членами ГО «Поступ».
Вміння спілкуватися, запалювати та заохочувати
людей до нашої спільної роботи. Бути гідним членом
Виконкому – прагнути бути кращим серед кращих,
на відмінно справлятися з усіма взятими на себе
обов'язками.

Кирило Соколов
1. В нынешней деятельности организации самым приоритетным
является региональное развитие.
Это и рост численности, и развитие
«Поступа» в регионах, что сейчас уже
стало приоритетным делом.
2. Для себя в Исполкоме и в организации главной
задачей ставлю работу в пятом направлении «Восстановление моральных, духовных и патриотических
ценностей», непосредственно по восстановлению
патриотических ценностей.
Альона Зінган
1. Безумовно – це набуття всеукраїнського статусу ГО «ПОСТУП».
Що, у свою чергу, дозволить вирішити основне питання – кадрове,
тому акценти, на мій погляд, потрібно
ставити саме на регіональному розвитку організації.
Кожен регіон має свою специфіку, особливість, неповторність, своїх нерозкритих громадських лідерів, які
відчувають і розуміють потреби жителів свого регіону,
мислять сучасними категоріями і, найголовніше,
мають непереборне бажання змінити життя на краще.
Наше завдання – знайти і «розкрити» їх.
2. На даний момент у Виконкомі ГО «ПОСТУП» виконую функції представника. У подальшому хотілося
б брати активну участь в одному з напрямків діяльності організації.

Лучше не развиваться человеку (вообще), нежели развиваться без влияния мысли
об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых от участия в них.
Чернышевский Н.Г.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТУПУ

ІНФОРМАЦІЙНА ПУШКА «ПОСТУПУ»!
Інформаційний простір суспільства – безмежний. Він буває хаотичним, але частіше впорядкованим,
проте іноді й не контрольованим. Як у цьому всесвіті
інформації знайти ту єдину необхідну? А ще складніше довести свою інформацію до мас. Як це зробити
швидко, правильно та з найкращим ефектом?
Такий ресурс в «Поступі» є, він називається –
"Інформаційна пушка".
Так що це таке? Це метод швидкого розповсюдження інформації за допомогою усіх доступних інформаційних та медіа просторів. На даний момент ця
програма в стадії зародження, але за недовгий час
існування вона показала свою ефективність. Принцип
роботи її такий. Будь-яка важлива інформація громадської організації «Поступ», як наприклад відкриті

листи, звернення до уряду, тощо, направляється безпосередньо у масмедіа, соціальні мережі, громадські
організації, народним депутатам, до відомих осіб
країни. Так, наприклад, для розповсюдження «Відкритого звернення» необхідно зробити наступне.
По-перше, звернення друкується у газеті організації «Поступінформ». По-друге, паралельно, звернення
викладається у відповідному розділі порталу організації (http://postup.org.ua/urgent), який дозволяє
особливим чином виділити цю інформацію та привернути увагу інтернет-користувачів, які завітали на
наш веб-простір. Крім того, ініціативна група, до якої
може увійти кожен поступівець, надсилає коротке
звернення з посиланням на першоджерело – портал
«Поступу», де знаходиться повний текст, у ряд при-
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Новини «Поступу»
За пропозицією Виконкому організації «Поступ»
В.Щербина вийшов з членів організації. Станом на
12 червня в організації "Поступ" 225 чоловік.
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради (дорадчий
орган, створений для обміну досвідом між організаціями та спільного захисту організацій та їх членів) 8 червня обговорювалися питання розвитку
Ради, принципи функціонування гугл-групи Ради.
Вирішили додати до Регламенту Громадянської
Ради принцип голосування: «Одна організація –
один голос».
Були присутні члени Громадянської Ради – організації: «Поступ» (Твердохліб М., Чубко Д., Рябцев О.), «Громадянська позиція» (Сопов О., Квашук
О.), «Діловий Союз України» (Грушевий Л.), «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.),
«Народна солідарність» (Кляшторний О.), «Мерітократична Україна» (Стеценко С.).
Гості: «ФРІ» (Перникоза С.), «Країна ліберальна»
(Кравченя М.).

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Клименко Наталію Ігорівну (16 червня)
Горелика Романа Абрамовича (17 червня}
Циганка Петра Степановича (18 червня)
Антропова Олександра Миколайовича (19 червня)
Єременка Юрія Миколайовича (20 червня)
Кас'янова Олександра В'ячеславовича (20 червня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 15 червня намічено обговорення розвитку поступівського Інформаційного простору (координація
роботи «Поступінформу», поступівського інтернетпорталу, роботи в соціальних мережах «Однокласники» та «Фейсбук»). Також заплановано подальший
розгляд регіонального розвитку організації «Поступ».
Громадянські середи, які проводить організація «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих. Приходьте самі, приводьте друзів та
знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ІНФОРМАЦІЙНА ПУШКА «ПОСТУПУ»!
(Початок на стор. 1)
кріплених за ним ЗМІ, громадських організацій, соціальних мереж тощо. Звичайно, адресати вправі самі
обирати, будуть вони друкувати або розповсюджувати нашу інформацію чи ні. Але практика показує,
що такі дії не залишаються без уваги. Весь процес від
публікації до розсилки займає не більше одного дня.

Варто зазначити, що учасники ініціативної групи
мають унікальний шанс проявити себе у якості «прессекретаря» організації, у них з’являється можливість
навести прямі контакти з певними знаменитими
адресатами, ЗМІ тощо.
Все це дає можливість оперативно, напряму, довести нашу інформацію до мас, спостерігати за перебігом подій, що відбуваються навколо даної
інформації та відчути ефективність впливу громадсь-

НАШІ ЛЮДИ
Гутарин Ярослав Николаевич, мендации моего одноклассника, который стоял у его
адвокат, член общественной ор- истоков. Вступление в организацию на тот момент не
ганизации «Поступ» с 2002 года. было сознательным выбором для меня. Он и не мог
быть таковым, организация только формировалась, и
Закончил юридический факультет я тогда скорее интуитивно почувствовал, что мне
Международного Соломонова Уни- стало «тесно» находиться только в своей профессии и
верситета в 2000 году, в 2003 году обучение продо- в своем круге общения. Можно сказать, душа желала
лжил в аспирантуре по специальности «гражданское новых горизонтов для моего личностного развития.
право», которую закончил в 2006 году. После работы
Понимание своей роли в организации и роли орюристом в различных коммерческих структурах в 2002 ганизации в моей жизни стало для меня процессом
году получил адвокатское свидетельство и работаю достаточно длительным, скорее даже эволюционпрактикующим адвокатом вот уже 9 лет, а также с 2007 ным. По сути это произошло только недавно, где-то
года и до сегодняшнего дня являюсь помощником на- года два назад и поэтому я просто перечислю те
родного депутата на общественных началах.
плюсы, которые, по моему мнению, имеет членство
К политической деятельности никакого отношения в организации.
никогда не имел, но последовательно поддерживал
Во-первых, членство в нашей организации выполитические силы национально-демократической работало во мне чувство ответственности за те
направленности, по политическим предпочтениям тя- процессы, которые происходят в нашем обществе
готею к конституционной монархии, считая ее луч- и государстве и дало мне надежду на то, что в этой
шей формой государственного правления. Конечно стране каждый может что-то изменить в ближайже, в Украине этот институт власти, к сожалению, не шее время, а у нас, как членов организации, есть
имеет перспективы в связи с отсутствием опреде- возможность привить нашим гражданам гражданленных традиций как таковых. По моему мнению, скую ответственность и осознание своей роли в
Украине нужно выбирать свою модель политического деле построения гражданского общества с целью
устройства с учетом интересов всего «пестрого» превращения Украины из государства для немноукраинского общества.
гих в государство для всех.
Членом «Поступа» стал по приглашению и рекоВо-вторых, находясь в организации, ко мне при-

кої організації на процеси, що відбуваються навколо
нас. І, що найголовне, цей ресурс доводить, що громадська організація може бути ефективним інструментом безпосередньої участі суспільства в розбудові
нашої держави.

Роман Когут, член Ради «Поступу»,
координатор «Інформаційного простору «Поступу»

шло чувство определенной защищенности в связи с
уверенностью в том, что организация может и способна защитить своих членов даже в нашем, пока что
неправовом государстве. Не секрет, что обычного человека у нас государственные органы зачастую «не
видят», а с мнением организации всегда считаются.
В-третьих, организация дала возможность мне познакомиться с теми людьми, которые стали если не
моими друзьями, то хорошими знакомыми, существенно обогатив мою жизнь в общечеловеческом и
профессиональном плане.
В-четвертых, это дало мне толчок для развития
моей профессиональной деятельности – мне приходится периодически разрешать достаточно сложные
юридические вопросы, возникающие у членов организации, что не может не влиять на рост моего профессионализма и авторитета как специалиста.
Хотелось бы пожелать организации количественного и качественного роста ее членов, выработки четкой стратегии и тактики достижения поставленных
целей, а также более активного участия в общественной жизни страны. Я думаю, реальные дела организации, и четкая позиция по отношению к
происходящим общественным процессам в стране
сможет привлечь в ее ряды больше новых членов,
что, в конечном итоге, сделает деятельность организации более эффективной.

ЗНАНИЕ - СИЛА

КАКОВ ВОПРОС…
…Таков и ответ, – так и просится
именно так закончить фразу. Все мы
хорошо знаем это правило: как спросишь, так тебе и ответят. Правильно
спросить, дабы с большей вероятностью получить желаемый ответ – это
великое искусство, которому хоть век учись, и даже
века может не хватить.
Не пора ли и нам начать эту со всех сторон выгодную учёбу?
В общественной работе нам всем часто приходится иметь дело с вопросами, адресованными к нам
со стороны разных людей: умных и так себе, от
наших друзей и не так чтобы очень друзей, людей с
чувством юмора и вовсе без оного.
Уж столько лет существует организация «Поступ» –
впору уже целый банк данных накопить за 10 лет типичных вопросов к нам.
Может, попробуем это сделать вместе? Редакция

газеты предлагает присылать к нам те вопросы, которые вам, наш уважаемый читатель, приходится
слышать по поводу вашего членства и вашей деятельности в «Поступе», по поводу самой организации, ее планов и целей. Что это обычно за вопросы?
Иногда нас спрашивают знакомые: «Что там (в
«Поступе») делаешь?»
Или еще того проще вопросик: «Оно тебе надо?»
Или: «Что я с этого буду иметь?» – если речь идет
о приглашении новичка в нашу организацию.
А что еще обычно спрашивают?
Мы пока собираем только вопросы. Шлите нам исключительно вопросы. Возможные ответы и комментарии мы рассмотрим позже, в следующих номерах.
А вот авторов самых интересных вопросов, а
также тех, кто пришлет нам больше других вопросов – мы обязательно упомянем на страницах газеты и поощрим.
У нас есть план провести среди поступовцев некий

тренинг умелого общения. Ведь правильное говорение
– это как правильное делание, ему нет пределов. Нет
предела совершенствованию. Любому успешному делу
всегда предшествует успешное слово. Помните, даже
в Библии: «Вначале было слово…». А неумелое слово не
то что дело похоронит, но даже войну развяжет.
Умелое ведение переговоров в современном мире
– это три четвертых успеха. А потому, повысив этим
обучением, дельными советами, рекомендациями и
приемами квалификацию членов нашей организации,
мы однозначно увеличим их профессиональный потенциал. Каждого по отдельности. А в сумме, значит,
и потенциал всей нашей организации.
Итак, какие вопросы вы слышите от других в отношении нашей организации, вашей общественной
и гражданской позиции? Шлите эти вопросы к нам.

Леонид Грушевой, член «Поступа»,
Главный редактор газеты «Поступинформ»

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