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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ»

ПОЗИЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
стосовно виборів народних депутатів до Верховної Ради України,
що відбулися 28 жовтня 2012 року
Громадянська організація «Поступ» вважає, що діюча
влада не захотіла забезпечити в Україні демократичні,
чесні та прозорі вибори до Верховної Ради України.
Ми вважаємо, що на парламентських виборах 2012
року, як і раніше, перемогли партії, які повністю фінансуються крупним олігархічним бізнесом, і які аж
ніяк не представляють інтереси українського народу.
Ці партії не здатні забезпечити прогрес України ні в
економічній, ні в правовій, ні в соціальній і культурнодуховній сферах життя українського суспільства. До
Верховної Ради України знову прийшли люди, які у
переважній більшості є бізнесменами і для яких головною метою депутатства є розвиток їх власного бізнесу, а не розвиток України.
Вибори показали, що Україна ні на крок не наблизилася до європейських стандартів демократії і права,

більше того, перспективи євроінтеграції в значній мірі
на сьогодні втрачені.
Ми в черговий раз переконалися, що тільки пропорційна система з відкритими списками і жорстка
відповідальність за порушення виборчого законодавства може забезпечити об'єктивні результати.
Вибори закріпили нашу громадянську впевненість
у тому, що діюча система влади не відображає ні бажань громадян, ні потреб країни, ні вимог сучасності,
так як не забезпечує належного розвитку країни і захисту прав українського народу.
Тільки побудова Громадянської держави виведе
Україну на гідне місце серед передових країн світу.

Узгоджено у Фейсбук-групі
«Поступ-координація», 14.11.2012

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

СТАРТ МОБІЛЬНОГО ОФІСУ ГО «ПОСТУП»
зети «Поступінформ» і т.п.
Обговорення результатів та пропозицій щодо роботи мобільного офісу відбувається в групі «Поступкоординація» соц. мережі Facebook.
Плануємо, що мобільний агітаційний офіс ГО «Поступ» працюватиме щосуботи за сприятливих погодних умов. Час роботи мобільного офісу з 13:00 до
16:00. Місце проведення: Контрактова площа, біля
пам'ятника Г. Сковороді.
Пропонуємо усім бажаючим підключатися до роботи офісу. Нам необхідна різна допомога – фото та
відеозйомка, спілкування і знайомство з людьми,
розповсюдження газет і оперативне висвітлення роботи офісу в соц. мережах тощо.
На Контрактовій площі, в суботу, 10 листопада,
розпочав роботу мобільний інформаційно-агітаційний
офіс ГО «Поступ». Це наш перший публічний поступівський захід у такому форматі. Завданнями мобільного офісу є піар нашої громадянської ідеології,
залучення нових членів до лав ГО «Поступ».
Захід пройшов чудово. В усіх поступівців, хто брав
участь в роботі офісу, лише позитивні враження. Незважаючи на пасмурну погоду, наш яскравий поступівський намет привертав до себе увагу людей.
Судячи з їх настроїв, видно, що громадяни чекають
змін і готові брати в них участь.
Більшість людей з цікавістю сприймала інформацію про те, що Громадянська держава – це держава
з іншою системою влади. Це говорить про те, що нам
З усіх питань звертатися до координатора діяльнеобхідно розвивати і поширювати нашу громадян- ності мобільного інформаційно-агітаційного офісу ГО
ську ідеологію.
«Поступ» Дениса Чубка (тел.: 067732 6195).
Окрім завдань піару, мобільний офіс дозволяє вирішити і внутрішні завдання організації. Сюди можна Денис Чубко, член Ради ГО «Поступ»
прийти поспілкуватися зі своїм представником у Виконкомі, здати внески, отримати свіжий випуск га-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 14 листопада, було
продовжено обговорення теми піару ГО «Поступ».
Розглядали питання, як за допомогою піару ГО «Поступ» залучати нових членів до лав нашої громадянської організації.

Актив ГО «Поступ»
У понеділок, 12 листопада, відбулась зустріч Активу
ГО «Поступ». Обговорювали підсумки старту агітаційного намету та вдосконалення діяльності організації,
взагалі, і внутрішньої роботи, зокрема; працювали над
розробкою інформаційно-агітаційного флаєра. На зустрічі Активу вирішили:
1. Розробити механізм практичного втілення трьох
Громадянських постулатів. Було внесено пропозицію
спробувати запровадити таку схему ж управління в
самій ГО «Поступ». Так би мовити апробувати діючу
модель, щоб потім її поширити на всю країну.
2. Для ефективного розповсюдження інформації
про рух до Громадянської держави – розробити
проект агітаційного флаера (обговорення відбувається у фейсбук-групі «Поступ-координація»).
3. Уточнити перелік необхідних питань, які потрібно вирішити для подальшого розвитку виїзного
агітаційного поступівського намету.
У четвер, 15 листопада, на розширеній скайп-конференції Активу ГО «Поступ» обговорювали робочі питання діяльності організації.
Зустріч Активу заплановано провести у скайп-режимі у четвер, 22 листопада, о 19:00. Одночасно планується цю скайп-конференцію поєднати з
регіональними питаннями і питаннями щодо діяльності зовнішнього і внутрішнього кадрового напрямків.
Хто має бажання ПРАКТИЧНО і активно брати участь
у нашій роботі, прохання приєднуватися. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

День народження ГО «Поступ»
11 річницю з дня народження ГО «Поступ» плануємо
відзначити 21 грудня. За детальнішою інформацією
звертайтесь до своїх представників у Виконкомі ГО «Поступ». Формування списку бажаючих відбувається в закритій групі «Поступ-координація» соцмережі Facebook.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На Громадянській середі, 21 листопада, заплановано обговорення діяльності поступівського напрямку «Кадри». Запрошуємо усіх, хто вважає і бачить
«Поступ» авторитетною і потужною організацією!
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: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Від редакції. 17 листопада Україна відзначатиме День студента, що співпадає і з Міжнародним днем студента. Студентська пора – це незабутня, сповнена пригод, виснажливих навчань, перших наукових кроків пора. Для кожного студента – вона незабутня. Але кажуть, що на холоді – пам’ять працює краще. Можливо тому у приміщеннях славетного
Київського політеху, м’яко кажучи, не гаряче. Про це у своєму матеріалі розповідає наш позаштатний кореспондент.

ХОЛОДНИЙ КПІ
Національний технічний університет України «КПІ» засновано у
1898 році, він є одним з найстарших
і найбільших технічних університетів
Європи. В університеті працюють 58
академіків і член-корреспондентів
академій наук, близько 2390 професорів, доцентів та викладачів, навчається 40500 студентів, серед
яких 1600 іноземців із 46 країн світу. Його славу і традиції створювали всесвітньовідомі вчені Д. Мендєлєєв, І. Сікорський, С. Корольов, С. Тимошенко, В. Кірпичов, Є.
Патон,І. Бардин, О. Микулин, Л. Люльєв, О. Вінтер, Б.
Люлька, В. Плотніков, та інші.
Це інформація з сайту університету. Здавалося б,
такий серйозний ВНЗ – то чому ж таке неуважне ставлення до викладачів і студентів? Мова йде про опалення. З наближенням зими учасники навчального
процесу запасаються пуховиками, термосами, теплим
вбранням, тому що знаходитись в аудиторіях університету в зимовий час – вкрай непросто. Температура в
приміщеннях корпусу № 7, наприклад, не піднімається
вище позначки +10°. Ось посилання на сторінку сту-

дентського профкому в інтернеті з
коментарями студентів: http://studprofkom.kpi.ua/news/2066. Можливо, керівництво університету не в
курсі подій? У гостьовій книзі на головній сторінці сайту НТУУ «КПІ»
також достатньо коментарів з
цього приводу: http://kpi.ua/guestbook?page=1.
У корпусі № 7 займаються лінгвісти. Як відомо, на
лінгвістичному факультеті навчаються, в основному,
дівчата. Вони змушені по декілька місяців на рік сидіти у холодних аудиторіях, заробляючи, внаслідок
цього, хронічні хвороби. Цей корпус, за словами студентів, – один з найхолодніших в університеті.
Профспілка НТУУ «КПІ» неодноразово зверталася до
керівництва ВНЗ з проханням вирішити проблему відсутності тепла в будівлях, але жодних ефективних заходів не
було вжито. Викладачам було запропоновано відпускати
студентів з пар на 5-10 хвилин раніше. Але ж є й інші варіанти вирішення цієї проблеми, наприклад, використання
обігрівальних пристроїв тощо. Все залежить від бажання
керівництва, тим більше, що проблема ця багаторічна.

Хотілося б згадати недавню ситуацію з перевиборами ректора НТУУ «КПІ». Тоді близько трьох тисяч
студентів вийшли на мітинг у підтримку нинішнього
керівника Згуровського М.З. То чому ж ректор, якого
відстоювали студенти, не може (або не хоче чи не
надає серйозної уваги здоров’ю студентів і викладачів?) вирішити наболілу проблему відсутності тепла в
аудиторіях, де навчається його опора і підтримка?
Прошу вважати цю статтю – відкритим зверненням
до перших осіб Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» з великим
проханням звернути увагу на важливу для студентів, їх
батьків та, в тому числі, викладачів, проблему, вирішити яку цілком реально і можливо, але яка такий довгий термін так і залишається не вирішеною.
Просимо відповідь про можливі шляхи вирішення
окресленої проблеми надіслати до редакції у встановлені законодавством терміни. В іншому разі залишаємо за собою право звертатись з приводу пошуку
шляхів вирішення цього питання до керівництва Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України та, в
разі потреби, до вищого керівництва держави.

Андрій Сметаненко, член ГО «Поступ»,
колишній студент НТУУ «КПІ»
Примітка. Поки готувалася стаття стало відомо, що
у КПІ планують закупити камери відео-спостереження
для здійснення контролю за викладачами, які завчасно відпускають студентів із занять.

ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

З КИМ ЖИВЕМО: З ЛЮДИНОЮ ЧИ ОБРАЗОМ?
До мене, як і до більшості психологів, дуже часто звертаються жінки
зі скаргами на чоловіків, точніше, на
те, що подружжя перестали один одного розуміти, віддалилися, менше стали спілкуватися,
почастішали скандали і з'ясування відносин. Всі жінки
різні, й історії їхні різні. Об'єднує їх єдине – нездатність
самостійно впоратися із ситуацією в родині.
Що ж призводить благополучні пари, часто з величезним сімейним стажем, до неможливості нормально вживатися разом?
Ви здивуєтеся, можливо, але такі ситуації у більшості виникають тому, що ми живемо і спілкуємося
не з реальними людьми, а з нашими уявленнями про
них. У кожного з нас є набір уявлень про себе, навколишній світ, близьких людей. Це набори кліше або
стереотипів, які росли і розвивалися разом з нами.
Чим більше ми дізнавалися про світ, тим більшим
ставав наш набір стереотипів з різних аспектів життя.
• Якщо дівчина вміє смачно готувати – хороша
господиня – буде добра дружина і мати.
• Якщо хлопець витрачає на букети, подарунки та
ресторани купу грошей – багато заробляє – буде хороший чоловік, годувальник.
• Повні люди добрі, а маленькі і худі – злі.
• Багата рослинність на тілі – неабиякий темперамент і т.п.
Та хіба мало подібних шаблонів сприйняття ми несемо з собою крізь життя? І це – усвідомлені. А неусвідомлюваних скільки?!
Всі ми різні, росли і виховувалися в різних сім'ях,
з різним оточенням, у кожного з нас свій унікальний
багаж досвіду за плечима. Тому і набори кліше у всіх

І ось тут криється корінь проблеми: близькі стають
нам незрозумілими саме тому, що ми з ними мало спілкуємося. Ми воліємо здогадуватися самі або чекати,
поки здогадається партнер про наші бажання та вподобання. Але нам чомусь дуже складно говорити про себе,
свої думки і почуття, сприйняття себе й оточуючих.
Як же бути? Що робити, щоб не довести стосунки
з коханими людьми до стану розриву, неможливості
нормально співіснувати?
Все просто: треба почати розмовляти. Причому почати варто з себе. Чесно розповісти партнерові про те, як
я сама себе сприймаю і як – партнера, які мої бажання,
надії, мрії, уявлення про сім'ю і побут, про відносини,
увагу, подарунки і т.п. Щось подібне у Вашому досвіді,
швидше за все, вже було на стадії знайомства. Тільки тоді
цим «дрібницям» надавалося менше значення.
Потім попросити партнера так само чесно розповісти про себе. Це допоможе Вам не тільки дізнатися,
хто ж реально ділить з Вами територію, але й намалювати картину максимально комфортної для обох
партнерів взаємодії – створити образ сім'ї. І якщо людина – це книга, подібна взаємодія допоможе Вам
«прочитати» хоча б частину свого партнера, а також
уникнути непотрібних помилок і розчарувань.
Значно простіше, зрозуміліше і приємніше жити не з незнайомцем, який Вас не розуміє і від якого не знаєш, чого
очікувати, а з близькою людиною, якій можна довіряти.
Якщо Ви все ще впевнені, що знаєте про свого партнера все, як про прочитану книгу, спробуйте поговорити з ним подібним чином – дізнаєтеся багато нового
про себе, про нього, про оточуючий вас обох світ.
Удачі Вам, і не забувайте: сімейне щастя – у Ваших руках!

різні. Хоча елементи в наборах іноді повторюються.
У кожного з нас є уявлення про себе і свого партнера, дітей, інших членів сім'ї. Виходячи з цих образів
ми уявляємо собі заздалегідь, як людина поведеться
в тій або іншій ситуації. Ми навіть регулярно «спілкуємося» з цими образами в своїй голові і отримуємо очікувані відповіді на запитання: «Що чоловік скаже,
якщо...?», «Як мама відреагує, коли...?» І т.п.
Іноді ми вгадуємо результат, але частіше в реальному житті ми бачимо зовсім іншу, непередбачувану
реакцію партнера.
«Я хотіла зробити чоловікові приємне, подарувала йому
дорогий французький парфум, а він замість того, щоб подякувати мені, розвернувся і пішов у гараж. Образився…»
«Я йому кажу, що хочу, щоб любив, а він: «Я тебе
регулярно на дорогі курорти вивожу! Тобі мало?», –
відвертається і хропе. Отже, не любить більше…»
Це слова дорослих жінок, які прожили у шлюбі зі
своїм партнером не один рік і мають спільних дітей.
Що ж відбувається з коханими людьми? Чому вони
стають нам незрозумілими?
З часом ми розвиваємося, якось змінюємося, змінюються і наші уявлення про себе і навколишній світ
– змінюється образ себе. Відповідно, ми чекаємо від
партнера, що він теж зауважує ці зміни. Причому
сприймає їх саме так, як ми.
Аналогічно відбувається і з партнером: він теж
чекає, що ми сприймаємо все, що з ним відбувається
(зовнішні та внутрішні зміни) так само, як і він сам.
Але це від природи неможливо. Мало того, ближче всього
і цікавіше людині вона сама, а не оточуючі, нехай навіть і найрідніші люди. Ми ж не можемо відстежити хід їхніх думок, Наталія Шваб, член ГО «Поступ», психолог,
тренер УКЦ «Ключі Успіху»
почуття і бажання. Хіба що нам якось про це повідомлять.

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