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ОПТИМАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
На Общем собрании этого года
было решено ввести в организации
принцип «Оптимального участия»,
синонимическое название – принцип «3+1». Его цель – вовлечение в поступовскую
деятельность всех членов организации.
«3+1» включает в себя принцип Минимального
участия:
1 – уплачивать каждый месяц членские взносы в
размере 20 грн. (10 – для неработающих);
2 – подтверждать получение каждого номера газеты «Поступинформ»;
3 – обязательно присутствовать на Общем собрании организации.
Плюс еще одно – хоть и незначительное, но конкретное и личное участие члена организации в других
мероприятиях и направлениях деятельности организации для достижения общей цели. То есть, от поступовца требуется не просто быть сторонним
наблюдателем, а принимать более эффективное участие в развитии «Поступа».
Работу по введению принципа «3+1» мы начали с
полной ревизии. В файл «АВС» был введен раздел
«3+1», в котором можно ознакомиться кто и чем кон-

кретно занимается в организации. С ростом организации появляются новые задачи и цели, решение которых требует человеческого ресурса и времени. На
портале «Поступа» размещен раздел «Вакансии».
На сегодняшний день есть вакансии:
1. Координатор связи между Порталом и газетой
«Поступинформ»;
2. Координатор работы «Информационной пушки
«Поступ»;
3. Координатор по работе в Гражданском Совете;
4. Координатор по работе членов «Поступа» в общественных советах при органах власти;
5. Координатор по работе в социальных сетях.
Каждый поступовец может принять посильное участие в деятельности организации. Задача может быть
и небольшой. У каждого есть возможность выбрать
направление, которое ему «ближе» по образу жизни,
специфике работы, моральным ценностям.
В последующих номерах мы будем продолжать
знакомить вас в этой рубрике с перечнем общественных вакансий в организации «Поступ» в разных
направлениях деятельности.

Александр Кравченко, член Совета «Поступа»

Перша ознака псування громадських устоїв – це зникнення правди, бо правдивість
лежить в основі всякої доброчесності і є першою вимогою до правителя держави.
Мішель де Монтень (1533 — 1592), французький філософ, письменник, богослов.

ЗАХИСТ

ТРАВМОВАНА МЕДИЦИНА І ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
Багато хто пам`ятає той прикрий
випадок, що стався у жовтні 2010
року з нашим поступівцем Андрієм
Гайченко. Отримавши серйозну
травму ноги, Андрій звернувся за невідкладною допомогою до найближчого травмпункту, де замість кваліфікованої допомоги
отримав ще одну травму, тепер вже травму моральну.
Наш ненав`язливий медичний сервіс усім добре відомий, бо майже кожному колись доводиться звертатись до лікарів за допомогою. Та одна справа –
скаржитися на довгі годинні черги задля незначного
медогляду, а зовсім інша – невідкладна допомога.
Здавалося, вже тут точно мало б бути все організовано належним чином, бо затримка з допомогою на
хвилину може коштувати людині життя.
Але у нашій країні навіть травматологічна медицина
сама настільки «травмована», що вже невідомо, чи
врятує її навіть просте збільшення фінансування. Бо
не лише дефіцит обладнання та ліків вразив цю галузь спасіння людей, а ще й дефіцит людяності, порядності та професіоналізму. Роки руйнації економіки
країни, роки суспільного хаосу призвели до того, що
медичну галузь заполонили «спеціалісти», які просто
вже звикли ставитись до людей з неповагою та на-

віть відвертою брутальністю. Громадяни роками були
раді будь-якій допомозі і багато хто з лікарів звик до
того, що пересічний українець мовчки й покірливо
ковтає… ні, не ліки, а незручності, кривди і образи
збоку «медиків».
Але Андрій – не звичайний пересічний українець.
Освічена, культурна та самодостатня людина, яка до
того ж проходить у «Поступі» школу активної громадянської і життєвої позиції, не став мовчки зносити неповагу та несправедливість. Оголошена ним у відповідь
на порушення його прав як споживача послуг, і громадянина взагалі, війна бракоробам від медицини дала
свої позитивні наслідки. Наполегливість та принциповість, витримка та цілеспрямованість у зверненнях до
керівних інстанцій управління охорони здоров`я, використання поступівської технології підтримки громадської ініціативи призвели до належного результату –
Андрієві вдалося домогтися відновлення справедливості. Медичне керівництво зняло з посади керівника
травмпункту, який не надав медичної допомоги людині.
Звісно, кругова порука у медичній сфері міцна, як
ніде, тож рішення це було проведено негласно і без
зайвого розголосу. Але маємо сподівання, що отриманий урок той горе-медик затямить собі надовго і
працюючи на іншому місці, остерігатиметься від звич-
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Новини «Поступу»
Поступ
Виключено з членів ГО «Поступ» О.М. Мужа за
регулярну несплату членських внесків. До складу
«Поступу» вступив О.В. Цебро (рек. П.С. Циганка).
На 23 грудня 2011 р. у «Поступі» 225 осіб.
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
20 грудня 2011 р. в м. Києві. Обговорювалися перспективи розвитку Громадянської Ради.
Відкрито офіційний сайт Громадянської Ради
www.grk.org.ua.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 28 грудня заплановано продовжити аналіз
всієї роботи організації «Поступ» з метою проведення, в разі необхідності, корегування курсу.
• Середа, 4 січня – вихідний день.
• На 11 січня заплановано проведення відкритого засідання Виконкому.
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»)
ної недбалості та неповаги до пацієнтів. Ми переконані у тому, що рівень професійності та культури надання медичних послуг залежить напряму не лише
від значних економічних можливостей суспільства, а
у першу чергу – від того рівня вимогливості та контролю, які це суспільство застосує до медичної галузі. Правило це універсальне та доречне до усіх
галузей діяльності, від політики власного уряду до
якості житлово-комунальних послуг власного ЖЕКу.
Головний висновок, до якого вочевидь приходиш: від
кожного з нас, навіть і фактично у рівній мірі з урядом,
залежить якість нашого з вами життя. Вимагайте – і
отримаєте. А будете покірно чекати – навряд чи дочекаєтесь, навіть того, на що маєте стовідсоткове право.
Андрій Гайченко показав приклад громадянської
відповідальності і наполегливості у досягненні справедливої і суспільно-значущої мети, а також практичні
аспекти роботи поступівського напрямку «ЗАХИСТ».

Анна Лисаченко,
координатор напрямку «ЗАХИСТ»
Від редакції: Суть проблеми викладена у заяві А.
Гайченка на голову Ради ГО "Поступ" у додатку до
розсилки газети.
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НАШІ ЛЮДИ
На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити вірте, коли настане мить, мить рішучих дій і рішучих
читачів з нашими поступівцями. Пропонуємо їм коротко змін, я поповню лави організації разом з іншими не
розповісти про себе, про перше враження від «Поступу» сотнями, я надіюсь сотнями тисяч активних громадян,
і про очікування від своєї участі в організації.
які бажають і бажатимуть змінити життя в Україні на
краще. А поки що – я в резерві, до якого сам себе заМИКОЛА ЧЕРНЕЦЬКИЙ
рахував, де веду повноцінне культурне, духовне, здорове життя, намагаючись власним прикладом
Прохання публічно розповісти про показати нашим громадянам, що можна жити інакше,
себе призвело мене до глибоких ніж живе переважна більшість сучасної молоді, дероздумів про моє колишнє життя та градуючи морально, духовно, фізично під тиском суміркувань про майбутнє. Про те що очікує мене, мою часної цивілізації, що робить з людини не продуценту
сім’ю та нашу грішну країну? Хоча… самураї стверд- (людину, здатну виробляти продукт, послугу, духовну
жували: немає ні минулого, ні майбутнього, є тільки чи культурну цінність), а консументу (споживача прореальність, сьогодення. Отож, хто я зараз і до чого дуктів, послуг сучасного світу, людину-раба цивілізая прагну?
ції, повністю залежну від її благ). Погано це, чи добре?
З моєї точки зору, філософія сьогодення більш ці- У кожного є своя відповідь. Людина – раб своїх бакава, ніж розповідь про моє нудне минуле та неви- жань та інстинктів. У когось вистачає сил і мужності
разне майбутнє. Я – інженер приватної компанії, боротися зі своїми слабкостями, в іншого ні. Так само
врешті-решт, звичайна людина, в якої кожен день і в державі один здатен їй протистояти і захищаючи
схожий на інший, людина зі своїми перевагами та власне право, йти до кінця в ім’я перемоги, а у іншого
недоліками, з певними якостями та іншим, яка живе не вистачає сил, енергії. В цьому випадку, якщо не
у сучасному світі та в державі під назвою Україна. Я вистачає власних сил та енергії ми об’єднуємось,
один з сорока шести мільйонів, нічим невиразних разом стаючи сильними, здатними протистояти будьпересічних громадян нашої країни. Громадянин, яким викликам сьогодення!
якому до гіркоти душі набридло пасивне нудне життя
«Поступ» об’єднує людей, які є найкращим дуу своїй державі. І в цю мить у мене в мозку залунала ховним, моральним, культурним прошарком нашого
пісня Віктора Цоя:
суспільства! Ось саме тому я вступив до лав органі«Перемен! – требуют наши сердца.
зації. Бо хочу бути серед найкращих, найрозумніших,
Перемен! – требуют наши глаза.
найкреативніших людей, які не споживають наше
В нашем смехе и в наших слезах,
сьогодення, а створюють його власним інтелектом,
И в пульсации вен: «Перемен! Мы ждем перемен!» працею. Кожен на своєму фронті. На якому фронті я?
От і я очікую змін! Так, очікую! Очікую пасивно, не Скоріше у резерві, без якого ніяк не можна розпоберучи жодної активної участі в діяльності організації, чинати битву за Громадянську державу для нас та
соромно про це казати – крім мінімальної. Але по- наших нащадків.
БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

ДО 10-РІЧЧЯ «ПОСТУПУ»
Ось і наближається до завершення 2011-тий. Ще один
рік з життя України відходить у історію. 19 грудня наш
«Поступ» святкував 10-ту річницю свого заснування. Ми
звернулися до поступівців із одним запитанням:
«Що, на Ваш погляд, слід зробити, щоб
громадська організація «Поступ» розвивалася
ще швидше та ще ефективніше?»

Овсієнко Людмила Олександрівна: «Люди
вже готові до змін. Але ідеї «Поступу» повільно розповсюджуються».
Мазур Аліна Іванівна: «Поступ» починають впізнавати і самостійно у регіонах надавати йому перевагу. Я особисто знаю такі приклади. Потрібно
розвивати регіональний напрямок».
Муляр Артур Миколайович: «Переходити до дій.
Ідеологія вже є. Слід йти до людей, залучати їх у свої
ряди, пробуджувати в них здоровий «дух авантюризму».

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
Вітаємо з днем народження з побажаннями
міцного здоров’я, життєвої мудрості і творчої наснаги на довгі роки!
Перевозника Олександра Петровича – 2 січня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 23, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 19 ГРУДНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 14 членів Виконкому
(при кворумі 10): Т. Доненко, Л. Замурій, І. Костін,
Р. Когут, О. Кравченко, А. Лисаченко, І. Мотузка,
О. Нестеренко, В. Поліщук, А. Сметаненко, К. Соколов, М. Твердохліб, В. Шевченко, Д. Чубко.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: А. Зінган,
С. Солодкий, Н. Троянова-Малош, І. Ткаченко.
Секретар засідання: О. Кравченко.
Головуючий на засіданні: М. Твердохліб.
Були присутніми також представники Редакції газети «Поступінформ» М. Пелех та С. Сауляк, та член
«Поступу» М. Марченко.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Розглянути 11.01.2011 діяльність Зінган А. стосовно виконання нею обов'язків члена Виконкому.
2. Прогноз щодо сплати членських внесків за 10
днів до закінчення місяця скасувати.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у середу, 11 січня 2012 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
Єременко Олександра Юріївна: «Цінити кожну
людину. Шукати шляхи фінансового забезпечення».
Клебанівський Сергій Володимирович: «Потрібні фінанси. Розгорнути піар-кампанію ідеології
«Поступу», що у свою чергу розвиватиме й саму організацію. Ще потрібен постійно діючий офіс і яскраві
масові заходи».
Далі буде.
Редакція «Поступінформу»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у листопаді 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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