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АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

ПРОПОНУЙ І ДІЙ, ДІЙ І РОЗВИВАЙСЯ!
Досягнення мети громадської організації «Поступ» потребує цілеспрямованих узгоджених раціональних дій
усіх членів організації. То ж якими можуть бути такі дії? Це питання доводилось неодноразово чути від моїх
товаришів з Мерітократичної партії України (МПУ), у
розбудові якої зараз беру участь, від знайомих з кількох громадських організацій. «Поступ» й МПУ спираються на одне ідеологічне підґрунтя, разом
відстоюють інтереси соціально активної частини суспільства, мають схожу мету й бачення майбутнього
України. Партія й громадська організація відрізняються
притаманними лише їм формами і способами дій, але
є і багато спільного. Тому сподіваюсь, що набутий досвід партійного будівництва можна буде використати
для розвитку «Поступу».
Кілька громадських активістів намагались мене переконати, що потрібно «йти до конкретних людей, допомагати їм розв'язувати їхні сьогоденні проблеми».
Це спонукало мене більш точно визначити, що саме
може бути конкретними діями для «Поступу» на теперішньому етапі розвитку. Вочевидь, конкретними діями
має бути те, що наближає нас до мети, до побудови
Громадянської держави та до утвердження в Україні громадянського суспільства, яким ми його розуміємо.

ння свободи й відповідальності громадянина перед
суспільством і є свідомим активним громадянином.
Тому запрошую тих членів «Поступу», хто бачить себе
не лише в громадській, але й у політичній діяльності.
Це лише мінімальний перелік дій. Діяльність «Поступу» має бути творчою, гнучкою, ми маємо використовувати всі можливості для зростання нашого
впливу на суспільство.
Важливим питанням є фінансування повсякденної організаційної роботи. Потрібен і власний офіс, і постійний
персонал для нього, і друк агітаційних матеріалів. Звичайно, приводити «соціальних інвесторів» – заможних
людей, котрі спроможні матеріально підтримувати організацію, потрібно. Але жоден соціальний інвестор не
буде допомагати «Поступу», якщо самі члени організації не готові вкладати власні ресурси у спільну справу.
Важливим показником цього є сплата членських внесків.
Чи доцільно «Поступу» зараз зосереджуватися на роботі з вирішення соціально-побутових проблем громадян? Такий шлях виглядає тупиковим. По-перше,
робота для «добрих справ» потребує ресурсу людського і часового. Сьогодні у нас такого ресурсу небагато,
і витрачати його доцільно на викладені вище три першочергових завдання. По-друге, сьогодні для зростання
«Поступу» краще залучати не жертв, котрі потребують
сторонньої допомоги, а борців, тих, хто готовий сам йти

Жити — значить безупинно рухатися вперед. Самюель Джонсон (англійський критик, лексикограф)
Досягти цього неможливо без розроблення зрозумілих для більшості громадян України Програми і
Плану реорганізації держави на засадах громадянського суспільства, без побудови ефективно діючої
організації, спроможної визначати громадську думку
і ефективно впливати на побудову системи влади в
Україні. Що саме маємо робити для цього?
По-перше, розвивати теоретичні засади Громадянської держави, нашу світоглядну основу, готувати пропагандистські й агітаційні матеріали, щоб кожен
пересічний громадянин побачив в цьому реальну можливість покращити життя своєї родини, що б спонукало
його не бути пасивним, не чекати, що хтось добрий
прийде до влади й буде покращувати йому життя, але
самому залучатися до спільних дій. Це конкретна
справа, котра є обов'язковою умовою успіху.
По-друге, збільшувати чисельність «Поступу», розвивати організацію. Для цього потрібно встановлювати
контакти з людьми у нашому колі живого спілкування,
переконувати їх брати участь у спільних діях, залучати
до «Поступу», допомогти оволодіти ідеологією, інтегрувати в наше інформаційне поле. Це також є конкретною справою, важливою і кропіткою.
По-третє, постійний розвиток кожного члена «Поступу» як громадського діяча, як пропагандиста і організатора. Для цього використовувати як самоосвіту, так
і можливості різноманітних курсів, тренінгів. Зараз регіональна організація МПУ в м. Києві створює власну
партійну школу, котра буде відкрита для навчання тих
громадських активістів, хто поділяє принцип поєдна-

вперед і розвиватися спільно з організацією. По-третє,
тактика «добрих справ» давно використовується багатьма політичними силами і проектами. У цій справі
ми програємо чинній владі, яка має набагато більше ресурсів і впливу, щоб показово розв'язувати через «кишенькові» громадські організації проблеми «простих
громадян» і громад перед черговими виборами.
Захищати ми повинні винятково членів «Поступу».
Кожен член організацїї має бути впевнений, що у разі
життєвої необхідності одержить всю можливу допомогу як від організації, так і від окремих товаришів.
Це буде зміцнювати «Поступ», це буде важливим показником для новачків, для тих, хто лише вивчає нас
– «тут своїх не кидають».

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося 16
листопада 2011 р. в м. Києві. Обговорювали питання
створення веб-сайту Громадянської Ради та необхідності постійного піару Ради усіма можливими засобами.
Також було заслухано доповідь Л. Грушевого про
його участь у засіданні Громадянського конституційного конгресу, куди він був делегований від Громадянської Ради (детальніше див. у статті «Шлях
долає той...» у цьому номері газети).
Діловий Союз України
На засіданні Президії ДСУ обговорювалися питання поточної діяльності (внесення змін до сайту
ДСУ, новий формат роботи у Facebook) та планувалася подальша діяльність Союзу.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 23 листопада намічено обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Люстрація чиновників». На
початку заходу буде проведено концептуальну доповідь «Громадянська держава».
• На 30 листопада намічено обговорення практичних аспектів роботи напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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»)
Таким чином, для небайдужих, для активних завжди є
можливість активних дій. Пропонуй і дій, дій і розвивайся
– таким має бути принцип громадського активіста.

Святослав Стеценко, член ГО «Поступ»,
голова регіональної організації МПУ
у м. Києві.

РЕПОРТАЖ З МІСЦЬ ПОДІЙ

ШЛЯХ ДОЛАЄ ТОЙ, ХТО НЕВПИННО ЙДЕ
Кінець жовтня – перша декада листопада знаменувалася помітним зростанням громадської активності. Тільки
штурм Верховної Ради афганцями та
чорнобильцями чого вартий. З`явилось відчуття, що суспільство на межі значних заворушень. Намагаючись зрозуміти тенденції, я проявив інтерес до деяких запрошень
на різноманітні заходи, що стали надходити через соціальні мережі, та відвідав їх. Першою була Конференція
«Руху за Народовладдя» «Революція або Еволюція? Механізми створення Системи Народовладдя при будьяких розкладах», яка відбувалась 3 листопада. Скажу

відверто, не всидів до кінця, бо найбільш цікавим, що я
там почув, була презентація теорії вже досить відомого
українського методолога та експерта з питань ефективного функціонування соціальних груп Тараса Плахтія
«Технологія створення ефективних осередків народовладдя в Україні». Запропонована ним методика створення горизонтальних динамічних соціальних мереж, що
не мають у певному сенсі керівного ядра, зате мають
неабиякий потенціал для саморозвитку, мені видалась
цікавою та такою, що варта подальшого вивчення (детальніше – на http://tarasplakhtiy.wordpress.com/).

(Продовження на стор. 2)
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«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:

РЕПОРТАЖ З МІСЦЬ ПОДІЙ

ШЛЯХ ДОЛАЄ ТОЙ, ХТО НЕВПИННО ЙДЕ
(Початок на стор. 1)
Інші доповідачі виявились менш цікавими, а деякі з
них зі своїми дивними темами й взагалі не дуже доречними на цьому заході – про агробізнес, наприклад. Але
маючи приязнь в цілому до того, щоб люди більше виказували громадську активність у будь-якому досяжному
їм вигляді, головне, щоб з позитивним вектором, оцінку
заходу даю скоріше задовільну. Особливе враження залишило те, як організатори відважно долали організаційні негаразди, намагаючись створити бодай якісь
умови для учасників, які брали участь у заході, у приміщенні, яке відверто потребувало ремонту.
Другий візит відбувся 11 листопада 2011 року до
Українського Дому для участі у Громадянському конституційному конгресі. Цей захід було організовано значно
краще. Кількість присутніх перевищувала, мабуть, дві

сотні. До того ж приїхали представники і з Луганська, і з
Харкова, і з інших міст. Було багато представників профспілок, ветеранських організацій. Головний лейтмотив
зустрічі – ініціювання початку процесу створення альтернативної державній народної влади, яка через створення органів установчої влади почне процес
відсторонення від влади існуючої злочинної, як вважають
учасники форуму. Лідер руху, Юрій Збітнев, у своїй промові оголосив, що це шлях рішучих, але законних дій,
які не мають нічого спільного з закликами до бунту, акцій
громадянської непокори та більше того – революцій.
Цитуючи відомі постулати про право народу на належний
опір злочинній владі, Збітнев закликав усі громадські
структури приєднатися до їхнього руху. Детальніше про
сам Конгрес можна дізнатись за посиланням
http://www.bagnet.org/news/ukraine/164673 або ще
деінде в Мережі.

РАБОТА В ИСПОЛКОМЕ ИЛИ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ностей», выполняю разовые задачи. Мне нравится то, чем я занимаюсь.
Планирую ли я работать в Исполкоме в
будущем? Конечно – да, потому что здесь
каждый из нас – это часть большого механизма, где все выполняют свою определенную функцию для того, чтобы этот механизм
был постоянно в действии. Я хочу жить хорошо, знать, что завтра будет лучше, а для
этого надо вложить свою лепту в построение Гражданского государства!
Общественная организация «Поступ» продолжает развиваться и усовершенствовать
свою работу, ищет своих единомышленников
в других областях Украины, в организацию
приходят все новые и новые люди. Как следствие всего этого – расширяется спектр основных
направлений
деятельности
организации, вырисовываются новые задачи,
для эффективного решения которых нужны
новые силы и в Исполком «Поступа». Поэтому,
я уверена, что каждый из исполкомовцев
будет рад видеть в своих рядах активных, инициативных, ответственных членов организации, для которых, как и для меня, работа в
Исполкоме станет частью жизненного пути!

Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Як представнику «Поступу», організації яка просуває
ідеологію побудови в Україні Громадянської держави,
для мене важливо спостерігати зростання громадської
активності в країні. Та ризик того, що більшість заходів
закінчуються лише балаканиною, а фактично – нічим,
залишається. Адже тільки організована та згуртована передовою ідеологією організація здатна розпочати, системно виконати та довести до логічного та бажаного
результату план перебудови нашої країни, побудови в
ній розвинутої, заможної, передової держави, гідної
свого працелюбного та талановитого народу.

Леонід Грушевий,
редактор газети «Поступінформ»
НАШІ ЛЮДИ

ВИКОНКОМ ПОСТУПУ

Для кого работа в Исполкоме – это работа, а для меня
лично – это жизнь.
Спросите меня, сколько
лет я в Исполкоме «Поступа»? Сразу и не отвечу –
скажу, что много, точно
больше пяти. Бывало легко, бывало сложно,
но важно и интересно было всегда! В какой
еще структуре можно почувствовать себя как
минимум человеком, от которого зависит
многое, а как максимум – понять, что ты сам
строишь новую страну и новую жизнь для
себя и своих детей в этой стране! Большой
плюс лично для меня – это окружение
умных, порядочных, талантливых, трудолюбивых людей в команде Исполкома.
Говорят, что человека формирует его
окружение. Я согласна с этим высказыванием. Сегодня именно благодаря работе
Исполкома создана гражданская идеология
«Поступа», мы дали наше определение понятию «Гражданское государство», учимся
работать с людьми, ставим перед собой задачи – и выполняем их!
Сейчас я координирую работу в социальных
сетях, участвую в пятом магистральном направлении «Восстановление и поддержание
моральных, духовных и патриотических цен-

З днем народження!
Порицького Романа Ярославовича 26 листопада
Кравчука Руслана Миколайовича 28 листопада

На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити читачів з нашими поступівцями. Пропонуємо
їм коротко розповісти про себе,
про перше враження від «Поступу»
і про очікування від своєї участі в
організації.
НИЧАЙ
ЛЮДМИЛА
РОМАНІВНА
Я народилася в
Тернопільській області. Там же
отримала освіту та працювала викладачем образотворчих практичних та теоретичних дисциплін
у Тернопільському національному
педагогічному
університеті.
Кілька років тому переїхала до
Києва, де реалізую з друзями
(також членами «Поступу») спільний творчий проект «Мистецький
простір 365», відомий зараз багатьом поступівцям.
Розвиток культури та мистецтва – головна ціль нашого
проекту. В рамках діяльності «Мистецького простору» я намагаюсь
долучити до цього нашу україн-

ську молодь та піднести на достойний рівень сприйняття мистецтва загалом.
До лав «Поступу» я вступала за
пропозицією Тараса Доненко і головною метою мого рішення було
долучення до організації, яка ставить собі за мету позитивні зрушення в нашій країні. І саме
неохоплений сегмент проведення
змін – культура в Україні – є найближчим для мене. Зараз ми намагаємось проводити мистецькі
акції спільно з організацією та
знайомити членів «Поступу» з мистецтвом на своїй території.
Сила організації росте і я вже відчула ефективність її втручання на
прикладі допомоги нашому «Мистецькому простору» під час проблем з приміщенням галереї
(детальніше у «Поступінформі» №
379). Я вважаю, що організацію
треба виводити на новий рівень популярності серед мас для того, щоб
ми стали ще більш потужними і наші
зусилля щодо порятунку країни
стали ефективнішими якнайшвидше. Часу, судячи з останніх
подій у країні, ми маємо все менше.

Список членів «Поступу», які у жовтні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 29 осіб)
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