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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП» В 2012 ГОДУ
Завершается 2012 год. Завершается также и 11-й год работы общественной организации (далее –
организации) «Поступ».
Нужно подвести итоги.
Итак, что произошло в «Поступе»
за этот год, чем он стал для организации?
Сразу следует сказать, что прошедший год оказался
кризисным в деятельности «Поступа». Под самый конец
уходящего 2011 года стало понятно, что наша организация в своем движении застопорилась. Чтобы разобраться с этим вопросом, в канун 2012 года было
проведено ряд Гражданских сред, на которых эту ситуацию рассмотрели. Пришли к неутешительному выводу.
Если не изменить тактику поступовского движения, то
мы нашу задачу – построение Гражданского государства
– не выполним никогда. Другими словами мы осознали,
что вся наша дальнейшая работа будет бесполезной,
если что-то не изменить. Это оказалось первым существенным кризисом в жизни «Поступа» за все 11 лет
его развития. С целью преодоления этого кризиса была
объявлена ревизия и перезагрузка всей нашей работы.
Главной задачей ревизии было определить что, из
того что делается, способствует достижению цели, а
что нет. Также было необходимо вообще определить,
при каких условиях цель (построение Гражданского
государства) может быть достигнута. В результате
почти полугодичной работы мы четко определились
с этим вопросом. Так, условий достижения цели
всего только три, вот они:
Условие первое – идеологическое: необходимо доработать гражданскую идеологию. Имеется в виду создать теоретическую модель Гражданского государства
на базе трех Гражданских постулатов. А также создать
программу реформ, которая, при ее практической реализации, превратит Украину из олигархического государства с капиталистической демократией в
государство Гражданское. То есть передовое, современное государство, где власть будет принадлежать не
представителям олигархии, а представителям всего народа. Такое государство, где каждый гражданин будет
вовлечен в сферу государственного управления либо
лично, либо через своего делегата.
Условие второе – пропагандистское: для того,
чтобы обозначенная идея создания Гражданского государства превратилась из теории в практику, нужно,
чтобы она овладела сознанием большинства граждан
Украины. Нужно добиться того, чтобы нашу поступовскую гражданскую идеологию поддержало большинство граждан Украины.

Условие третье – кадровое: для того, чтобы внедрить на практике модель Гражданского государства,
даже при условии абсолютной поддержки населения,
необходима массовая организация. Это не обязательно
должна быть партия, но организация должна быть партийного типа, т.е. такой, в которой членами являются
те, кто не просто поддерживает гражданскую идеологию, но и готов лично принимать участие в работе по
установлению нового, гражданского порядка. В количественном измерении нам нужно создать организацию с численностью, примерно, 100 тысяч членов,
которая позволит сформировать новый актив государства в количестве, примерно 10 000 человек.
После того, как мы определились с условиями достижения цели, стал вопрос о практической работе.
И тут, как всегда, когда идет переход от теории к
практике, сразу возникли сложности.
Во-первых, многие оказались не готовыми воспринять условия достижения цели. Особенно это касается
роста численности организации. Сразу появился
«убийственный» аргумент: организация в течении 10
лет достигла численности только в 230 человек, а тут
речь идет от сотне тысяч! Во-вторых, появился еще
один, не менее пессимистичный аргумент: для того,
чтобы распиарить гражданскую идеологию по всей
стране и сделать ее национальной идеей, потребуется
огромное количество финансовых ресурсов, которых
нет и которые невозможно собрать.
Естественно, люди так устроены, что если они не
верят в успех, то и делать ничего не будут. Так и получилось. Как только стало понятно, что нужно делать и
куда двигаться, то часть членов организации потеряли
активность, разуверившись в возможном успехе. Плюс,
почти год организация боролась с кризисом, занималась перезагрузкой. А это значит, что конкретные активные действия практически не велись. Это еще более
усугубило кадровый кризис. Ведь если в организации
происходят только одни вечные обсуждения, но нет
практики, то кого ж заинтересует такая организация?
Как она может привлечь к работе деятельных людей?
Но, несмотря на пессимизм одних людей, и благодаря оптимизму других, практическая работа, все-таки
в организации началась. Уже после перезагрузки запустились направления внешней кадровой работы по привлечению новых людей в организацию, внутренней
кадровой работы по вовлечению членов «Поступа» в конкретную деятельность. Начало свою работу идеологическое направление. Организация «Поступ» стала
осваивать публичные формы работы: развернули работу выездного агитационного офиса, был организован

публичный митинг. Параллельно с этим наращивается
работа в виртуальном пространстве. Мы считаем, что
дорогу осилит идущий. Главное, что уже есть команда
людей, которая верит в наш общий успех и работает. А
это значит, что к нам будут присоединяться все новые и
новые люди, которые не только имеют желание жить в
нормальной стране, но и готовы посвящать этому свое
время, энергию, усилия, творческий потенциал и прочие вещи, необходимые на пути к достижению высокой
цели. У нас у всех есть не лучшее настоящее, у нас у всех
будет лучшее будущее. Нужно только за него бороться!

Максим Твердохлеб,
Председатель Совета ГО «Поступ»

О РОСТЕ ЧИСЛЕННОСТИ «ПОСТУПА»
Да, нам нужны 100 тыс. человек, которые сформируют актив в 10 тыс. Для
многих эта цифра может оказаться нереальной и невыполнимой, поэтому достигать ее нужно поэтапно,
дискретизируя задачи. Например, организация в 1000 человек, созданная по принципам «Поступа» — будет самой мощной и самой резонансной
организацией в стране, с активом примерно в 100 человек. Такая организация уже сможет не только ставить
серьезные задачи и достигать их, но и эффективно защищать своих членов. Естественно, к такой организации
потянутся люди и ее рост будет уже не 230 человек за 10
лет, а гораздо динамичней. Тогда и цифра в 100 тыс. окажется не такой уж и нереальной. А создать организацию
в 1 тыс. человек на базе гражданской идеологии и созданной поступовской системы — это не так уж и сложно!

Вячеслав Шевченко,
Член Совета ГО «Поступ»

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На відкритій громадянській середі 19 грудня
заплановано закінчення обговрення концепції напряму «ЗАХИСТ». Координатор Анна Лисаченко.
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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НА ШЛЯХУ ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ПОСТУП»
1. ВИЛУЧИТИ «МІНІМАЛЬНУ УЧАСТЬ»
У СПРАВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ
Досягти такого критерію членства: членом організації може бути лише той, хто поділяє громадянську
ідеологію та методи її практичної реалізації, платить
членські внески і при можливості додатково підтримує організацію матеріально та працює на громадських засадах в одному з напрямків діяльності
організації. Принцип та назва «Мінімальна участь»
мають відійти в історію розвитку ГО «Поступ».

має стати наріжним каменем ідеологічної агітації та
пропаганди (піару).
5. АКЦІЇ
Налагодити роботу ГО «Поступ» в руслі якомога
більшого проведення різноманітних акцій. Всі акції
повинні бути тематично «прив’язаними» до побудови
Громадянської держави та піару ГО «Поступ».
6. ПІАР АКЦІЙ
До та після проведення акцій, їх необхідно піарити.
Повинна бути створена відповідна система піару.

2. ІДЕОЛОГІЯ
Створити базову модель (тези) Громадянської держави. Визначитись із орієнтовними строками і кон7. НАПРЯМОК «ЗАХИСТ»
кретними методами досягнення головної мети ГО
Завдання – створення системи ефективного захисту
«Поступ» – побудови в Україні Громадянської держави. членів організації та їх близьких родичів, захист громадянських інтересів, підвищення обізнаності громадян
3. КАДРИ
щодо своїх громадянських прав. Залучення до роботи
Ключ до мети один - досягти масового зростання цієї системи усіх членів ГО «Поступ». Кожен член «Поорганізації. Досягти того, щоб кожен член організації ступу» має знати і відчувати свою захищеність.
працював над чисельним зростанням організації. Ми
8. ФІНАНСУВАННЯ
маємо нарешті подолати бар’єр межі в 200 чоловік і
Вирішити питання збільшення членських внесків.
запустити механізм реального зростання організації.
Налагодити систему залучення додаткового фінансу4. ПІАР ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ
вання поза членськими внесками.
Головне завдання піару – розповсюдження грома9. ОФІС
дянської ідеології. Осягнення масами громадянської
Вирішення питання пошуку і облаштування поідеології є обов’язковою умовою досягнення мети. Без
цього та без масової організації досягнути мети не- стійно діючого офісу ГО «Поступ».
можливо. Першочерговим завданням піару має стати
10. ПРОФЕСІЙНЕ ЯДРО
формування біля десятка основних тез-лозунгів, які є
Створити організаційні умови для роботи команди ГО
ключовими щодо всіх проблемних питань України. Послідовний піар саме цих тез в різноманітних формах і «Поступ» на професійній основі із виплатою зарплатні.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

НОВИНИ ВИЇЗНОГО АГІТАЦІЙНОГО ОФІСУ

Громадянські середи
На Громадянській середі, 12 грудня, обговорено
роботу поступівського напрямку «КАДРИ» (внутрішня
робота). Узгоджено перелік завдань і напрямків діяльності, які можна пропонувати членам ГО «Поступ», навіть дуже зайнятим, для пошуку свого місця
в організації та внесення, таким чином, свого посильного внеску у розвиток спільної справи.
Проект цього переліку обговорюється у фейсбукгрупі «Поступ-координація» та найближчим часом
буде опубліковано в газеті «Поступінформ».

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 13 грудня, було проведено чергову
скайп-конференцію з загальних питань діяльності ГО
«Поступ». У конференції брали участь представники
таких напрямків: «Ідеологія», «Фейсбук», «Захист»,
«Поступінформ», «Кадри» (зовнішні, внутрішні), «Портал», «Регіональний розвиток».
Вирішили наступні конференції проводити у форматі обговорення однієї окремої проблеми або питання всіма учасниками конференції.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб через 10
років тисячі людей шукали Вашу біографію
через Google!
Рижкова Андрія Геннадійовича – 14 грудня
Чернецького Миколу Васильовича – 18 грудня
Шестаченка Сергія Миколайовича — 18 грудня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ
Гімн Поступу (проект)
(на мелодію відомої пісні
«Священная война»)

Вставай, народе рідний мій,
Настала пора змін.
Час братися до розуму,
Підводитись з колін.
Приспів: Хай біди всі сьогоднішні
Підуть у небуття
Наш «Поступ» не зупиниться!
До гідного життя!

У суботу, 15 грудня, заплановано роботу виїзного
Робота виізного агітаційного офісу потребує
агітаційного офісу ГО «Поступ».
матеріальної підтримки членів ГО «Поступ».
Офіс працює щосуботи, з 13:00 до 16:00, на Кон- Гроші необхідні на друк поліграфічної продукції,
трактовій площі, біля пам'ятника Г.Сковороді. У мокру рекламних банерів, придбання додаткового
або занадто морозяну погоду офіс не працює. Уважно устаткування. Звертаємося до поступівців з
стежте за оголошеннями в закритій поступівській групі пропозицією взяти участь у посильній матері«Поступ-координація» соц.мережі Facebook.
альній підтримці даного проекту.
Щодо цільових внесків та питань роботи виїзного
Ми постійно публікуємо фото- та відеоматеріали з передового рубежу нашої громадянської роботи на сторінці офісу звертайтеся до координатора Дениса Чубка
(тел.: 067 732-61-95).
ГО «Поступ» у Фейсбуці www.facebook.com/PostupUA.

І ти ж в житті цім суєтнім
Вже будеш не один,
Як в кожного пробудиться
В душі Громадянин.
Приспів.
Всі разом ми збудуємо
Вкраїну для людей –
По розуму, по совісті,
Бо ж для своїх дітей
Приспів.
Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
керівник АЦ «Громадянська Україна»

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

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»

КОД ЄДРПОУ: 26089233
РАХУНОК №: 26003001024730
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
м. КИЇВ
МФО: 300670

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007.
Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16/29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим.
Головний редактор – М. Пелех. Технічний редактор – Д. Чубко.
Члени редакції – С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Н. Сергієнко., Т. Абаєва.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений.
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

