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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА МОРАЛЬНИХ,
ДУХОВНИХ ТА ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
«Все набридло, більше не хочу жити
в цій країні. Тут недобре. Хочу виїхати. Я
не патріот цієї країни, більше мене тут
нічого не тримає!» – такі слова кожен з
нас чув, а може й казав. Але ж, шановні
українці, давайте не будемо змішувати в
одне Україну та тих, хто нею «керує». Ніхто не каже, що
треба бути патріотом якоїсь політичної партії чи коаліції.
Не треба бути патріотом тієї чи іншої влади. Але можна
любити, поважати і цінувати своїх предків, звичаї, традиції і культуру свого народу, неповторний клімат і родючі
землі. Ми пишаємось спортсменами, співаками, параолімпійцями, художниками, поетами, письменниками, які
прославляють У країну, її гімн і прапор на весь світ.
Список досягнень, визначних місць, гідних синів і
доньок нашої країни може продовжуватись до нескінченності. Наразі ми маємо державу, яку потрібно лікувати, бо корупція, спад економічного розвитку,
нестабільна соціальна забезпеченість більшості, низький моральний та духовний рівень населення – це симптоми лише хвороби, але аж ніяк не вирок. Коли хворіє
дитина, ми ж не покинемо її і не підемо шукати кращу. І
не факт, що українців з нетерпінням чекають чи то у Єв-

ними, друзями, дітьми, співробітниками, небайдужими
до оточуючого світу і долі власної держави людьми. Адже
серед патріотів України багато росіян, поляків, грузинів,
німців, кримських татарів, громадян інших національностей. Ніхто крім нас самих не побудує нам України!
Звичайно, неможливо будувати країну без високих
моральних та духовних цінностей кожного громадянина. Весь світовий досвід, усі досягнення передових розвинених країн незмінно ґрунтуються на
високих духовних і моральних засадах суспільства, на
розвинених патріотичних традиціях їхніх народів, на
утвердженні таких моральних цінностей, які не дозволяють жодному члену суспільства діяти на шкоду
загальним національним інтересам.
У нашому суспільстві давно написані і перевірені не
одним десятком років моральні норми поведінки. Існує
національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
Але на всі запити ГО «Поступ» до офіційних установ про
те, які проводяться заходи у цьому напрямку, нам завжди відповідали, що плани є, але заходів не було. В
школах немає предметів, які пов’язані з розвитком мо-

Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить
угрозу для общества. Теодор Рузвельт
ропі, чи в будь-якій країні світу. Тож треба робити свій
вибір, не тікати, а лікувати свою країну, розвивати державу, вдосконалювати суспільство і самих себе..
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і
свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Кожний громадянин має право та
обов’язок брати участь в розвитку своєї країни. Не можливо побудувати щасливу державу без патріотів, без
людей, які цікавляться державними справами та залучаються до розбудови держави. Громадяни повинні
здійснювати контроль над тими, кого вони наділили
владою. Адже саме народ є єдиним джерелом і носієм
влади, як виголошує наша Конституція. Тому слід виховувати в дітях і розвивати в дорослих активну життєву
позицію, відкрито заявляти про свою активну громадянську позицію. Коли ми змінимо себе, своє ставлення
до оточуючого світу, той сам світ чи суспільство стане
іншим і обов’язково досконалішим.
Багато хто вважає, що держава повинна думати про
людей. Звісно повинна. Але поки ми сидимо на дивані і чекаємо, коли нам відремонтують будинок, дадуть нашим
дітям освіту і забезпечать гідне життя, саме життя промине. І держава не встигне подбати належно про кожного,
хоч навіть дуже хотітиме це зробити. Можливо, варто
було б зібрати мешканців і відремонтувати свій будинок
наскільки це можливо та насолоджуватись своїм досягненням, результатами своєї праці разом, і цінувати свій
внесок? Так само внесок кожного громадянина в розбудову України буде оцінений і буде цінуватись. Ким? Рід-

ральних та духовних цінностей, підвищенням рівня патріотизму. А ситуація з вихованням дітей та молоді у
нашій країні кращою, на жаль, не стає.
Виникають запитання: що зробити, щоб загальноприйняті норми моралі не забувались і не стирались
зі свідомості народу? Як закликати людей підтримувати та слідувати цим нормам?
Ми вважаємо, що в першу чергу повинен діяти принцип сили впливу суспільства та непримиренності до
аморальних вчинків. І одночасно постійний контроль
держави на законодавчому рівні. Необхідно створити і
відпрацювати систему покарань за аморальну та протиправну поведінку (залишення сміття в неналежному
місці, паління чи розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, вживання ненормативної лексики на
людях, перехід вулиці у не відведеному місці тощо).
У Програмі «В єднанні – сила!» громадянської організації «ПОСТУП» для досягнення її мети – побудови
Громадянської держави – визначено п’ять магістральних завдань «Поступу», серед яких: «Відновлення і підтримка в суспільстві пріоритету моральних,
духовних і патріотичних цінностей.»
Серед методів її досягнення: особистий приклад, агітація та пропаганда, використання сили впливу суспільства на громадян тасили впливу суспільства на владу.
Ми вважаємо, що для досягнення вказаного завдання необхідно:
1. Ініціювати створення, розробку і впровадження
національної програми з підвищення рівня патріотизму населення країни.
(Продовження на стор. 2)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
28 вересня 2011 р. в м. Києві. На засіданні вирішено сформулювати позицію організацій-членів
Громадської Ради щодо проекту «Стратегії розвитку
Києва до 2025 р.» (http://www.kmv.gov.ua/strategy.asp) та на наступному засіданні Ради розглянути загальну позицію Ради відносно Стратегії.
Також обговорювалися організаційні питання.
До Громадянської Ради приєдналася «Асоціація
членів громадських рад України».
У якості гостей на засіданні ГР були присутні
представники від «Народного парламенту» Д. Віданов, від «Всествітнього фонду природи» А. Білоконь,
від ВГО «ФРІ» С. Перникоза.
Діловий Союз України
У четвер, 29 вересня 2011 р., відбулося засідання Президії «Ділового Союзу України» (ДСУ). На
засіданні обговорювалися поточні питання діяльності організації. Також розглядалася стратегія діяльності та розвитку Ділового Союзу.
Наступне засідання Президії ДСУ відбудеться 6
жовтня 2011 р.

ЗУСТРІЧ З «ОДНОКЛАСНИКАМИ»
У середу 26 жовтня ц.р., відбудеться відкрита
Громадянська середа, на яку ми запрошуємо учасників віртуальної групи «Поступ» у соціальній мережі «Однокласники» (зустріч в «реалі»).
Обговорюватимуться питання подальшої співпраці учасників групи з ГО «Поступ». Координатор –
Ірина Ткаченко, тел.: 0674306878.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 5 жовтня намічено обговорення впровадження принципу Оптимальної участі «3+1». Координатор – О. Кравченко. Також буде проведено
експрес-доповідь В. Шевченка «Громадянська держава».
• На 12 жовтня заплановано обговорення практичних аспектів роботи одного з поступівських діяльності
напрямку «Захист». Координатор – А. Лисаченко.
• На 19 жовтня обговорюватимуться питання регіонального розвитку організації «Поступ». Координатор – В. Поліщук.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. 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. «Олімпійська»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА МОРАЛЬНИХ, ДУХОВНИХ ТА ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
(Початок на стор. 1)
2. Ініціювати розробку і введення в практику дієвих законів для встановлення в суспільстві необхідних норм моралі.
3. Заборонити поширення будь-якої інформації,
направленої на пропаганду жорстокості і насильства,
руйнування духовного здоров'я громадян України.
4. Виховувати духовність і патріотизм молоді шляхом залучення її до суспільної, культурної і доброчинної діяльності.
5. Заохочувати брати участь в державних і недержавних соціальних програмах, направлених на боротьбу з такими суспільними вадами, як наркоманія, алкоголізм,
проституція, бродяжництво, дитяча і підліткова злочинність.
6. Підвищувати рівень духовності, утверджуючи принципи загальнолюдської моралі за допомогою підтримки
культури і мистецтва, відродження традицій меценатства.

7. Брати участь і виступати ініціатором у відродженні історичних, патріотичних, культурних традицій
українського народу, а також в охороні і збереженні
пам'ятників української історії і культури.
Досягнути мети у відновленні та підтримці моральних, духовних та патріотичних цінностей можливо
лише у комплексі, розвиваючи і втілюючи усі інші магістральні завдання, над реалізацією яких громадська
організація «Поступ» працює вже зараз. Участь в реалізації програми та побудові Громадянської держави
– це обов’язок кожного члена ГО «Поступ» та право
будь-якого громадянина України.

Марина Стоян,
учасниця напрямку діяльності ГО «Поступ»
«Відновлення та підтримка моральних,
духовних та патріотичних цінностей»

БЛАГОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТУПУ

ВАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ
И ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ
Нередко, по разным причинам, бывает сложно найти время или силы,
чтобы помочь ближнему, воплотить
личные идеи гуманизма в жизнь. Однако всегда существуют сравнительно
простые варианты благотворительности, исходя из уже имеющихся, и даже ненужных Вам
материальных ресурсов. Ниже приведены два классических примера «низкозатратного меценатства».
Пример 1. В советское время существовала государственная программа по обмену определённой
массы макулатуры на выбранную из перечня изданий
книгу. Это было модно – иметь дома наполненные
знаниями цивилизации книжные шкафы.
Сегодня практически любую информацию горожанину можно бесплатно найти в интернете, даже те
книги, которые издавались в царской России. К сожалению, нередко приходится лицезреть картину, когда
после ремонта, продажи или сдачи квартиры в аренду,
в мусорных баках оказывается вся домашняя библиотека без исключения. А бывшие советские граждане –
теперешние пенсионеры, по состоянию здоровья не
имеют возможности читать неплохо сохранившуюся ли-

тературу, накопленную ими ещё в молодости.
В то же время, существующие районные библиотеки,
особенно детские и сельские, с радостью примут пожертвование в форме книг Ваших родителей, соседей,
родственников. Это можно назвать интеллектуальной
инвестицией в культурное наследие общества.
Пример 2. Практически у всех без исключения
дома лежит обувь и одежда, которая не нужна, но попрежнему занимает место в шкафу. От Вашего ребёнка, который уже вырос, могли сохраниться
детские вещи и игрушки. С минувших зим могли сохраниться слегка поношенные пальто или куртка, но
ещё вполне пригодные для защиты от холодов. У престарелых родителей могла сохраниться старомодная
одежда. Женский пол особенно придирчив к своему
гардеробу, и меняет его чаще, нежели мужчины.
Всегда есть те, кому ненужная Вам одежда или
обувь не просто пригодится, но сохранит здоровье,
поможет пережить сложный жизненный период или
даже станет самым лучшим в жизни подарком. Оглянитесь вокруг, и возможно не сразу, но Вы заметите
людей, которые нуждаются в помощи, однако не выходят на паперть с протянутой рукой.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Ханбекян Олену Володимирівну – 8 жовтня
Зубішена Руслана Вікторовича 9 – жовтня
Анопрієнка Артема Євгеновича 11 – жовтня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 17), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 26 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутніми 15 членів Виконкому (при
кворумі 10): Доненко Т., Замурій Л., Костін І., Кравченко О.,
Лисаченко А., Мотузка І., Нестеренко О., Поліщук В.,
Сметаненко А., Солодкий С., Твердохліб М., Ткаченко І.,
Троянова-Малош Н., Шевченко В., Чубко Д.
Були відсутніми з об'єктивних обставин: Зінган А.,
Когут Р., Соколов К.
Секретар засідання: Сметаненко А.
Головуючий: Твердохліб М.
Брав участь у засіданні: редактор газети
«Поступінформ» Л. Грушевий.
На засіданні Виконкому вирішили:
Oбговорювалися питання впровадження в організації
«Поступ» принципу Оптимальної участі («3+1»).
Вирішено продовжити обговорення на спеціалізованій
Громадянській середі, 5 жовтня цього року.
Наступне засідання Виконкому заплановано
провести у понеділок, 10 жовтня.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
Ты добился многого своим трудом, ты обеспечиваешь семью, и даже чувствуешь в себе благую силу помогать другим? Это просто! Благотворительный фонд
«Славянский купол» объявляет о постоянном сборе
ненужной тебе, но в хорошем состоянии, одежды
(обуви) в Свято-Кирилловский монастырь для раздачи
малоимущим и нуждающимся, включая пациентов
психиатрической больницы имени Павлова. Адрес монастыря: г. Киев, ул. Фрунзе, 103. Если нет возможности отвезти вещи самому, то можно передать их
нам при встрече на любой станции метро.
Контактное лицо Михаил Марченко:
Тел. (068) 350-4093;
Эл.адрес: m0683504093@gmail.com

Список членів «Поступу», які у серпнні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 36 осіб)

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