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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

Шановні ПОСТУПІВЦІ та УСІ ЧИТАЧІ газети «Поступінформ»!
Ось і відходить в історію суперечливий 2012-ий. Не про- напрямків діяльності, створення нових видів активності,
стим він видався для України: чергові вибори до Верховної структурування і конкретизація подальших планів тощо.
Ради, проведення чемпіонату «Євро-2012», несподівані та
Тож хай наступний 2013 рік стане для усіх нас роком конкретнеоднозначні кадрові політичні перестановки і призначення, них дій, цілеспрямованого руху, реалізованих ідей – усього, що
міжнародна напруга щодо українських політв’язнів, загроза наблизить нас до здійснення основної мети ГО «Поступ» – побудержавності українській мові, бути чи не бути Україні в Єв- дови в Україні Громадянської держави! Благополуччя, успіхів, раросоюзі чи Митному союзі і т.п.
дості, процвітання кожному з нас і Україні вцілому!
Для нашої ГО «Поступ» 2012-ий також став роком переосМаксим Твердохліб, голова Ради ГО «Поступ»,
мислення і переформатування своєї 11-річної діяльності:
Марія Пелех, головний редактор
щотижневика «Поступінформ»
відбувся аналіз проробленого, перезавантаження наявних
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИБІР «ПОСТУПУ» –
НАШ ГОЛОВНИЙ ПІДСУМОК РОКУ
ГО «Поступ» вже 11 років, нашій
газеті «Поступінформ» – скоро 10.
Організація перебувала в пошуку чіткої та твердої
ідеологічної позиції. Але час минає невблаганно і
життя ставить перед нами все нові й нові проблеми
більш гостро. Прийшов час і нам чітко визначитися і
заявити власну поступівську ідеологічну позицію.
У своїй підсумковій статті «Основні підсумки роботи
організації «Поступ» в 2012 році» («Поступінформ», №
471), Голова Ради ГО «Поступ», Максим Твердохліб,
особливо відзначив, що 2012 рік був роком «ревізії та
перезавантаження» роботи «Поступу» і, в першу
чергу, в ідеологічному напрямку.
Спільні зусилля вже дають свої позитивні результати
– ми починаємо відчувати під ногами власний твер-

дий ідеологічний ґрунт та створювати власну, системно
обґрунтовану програму ефективних дій.
Сьогодні ми започатковуємо в нашій газеті постійну рубрику «Ідеологічна трибуна», що стане ефективним пропагандистським та організаційним
майданчиком, який гуртуватиме навколо себе прихильників ідеології ГО «Поступ». Час сумнівів, непевності та безплідних дискусій заради дискусій минув
– настав час конструктивної цілеспрямованої роботи.
Тож, шановні друзі, в Новий 2013 Рік – з новими
звершеннями. Хай нам усім щастить!

Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
керівник Аналітичний центру
«Громадянська Україна»

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ІДЕОЛОГІЯ – ЯКОЮ ВОНА ПОВИННА БУТИ
І ДЛЯ ЧОГО ВОНА «ПОСТУПУ»?
Нотатка перша
Шановні читачі «Поступінформу»!
З цього числа на сторінках газети ми розпочинаємо
поступівську ідеологічну дискусію. Метою дискусії є
чітке визначення ідеологічних засад ГО «Поступ» і подальше прийняття їх на Загальних зборах. Запрошую
кожного долучитися до обговорення.
Ми називаємо ідеологією – систему постулатів,
принципів, цінностей, які визначають усвідомлене
ставлення людей один до одного, до суспільства,
держави та до світу вцілому.
Ідеологія дає нам критерії для розрізнення
добра і зла, для визначення цінностей та пріоритетів, для усвідомлення мети життя та поетапного
творення мети діяльності. Важливою є системність
ідеології, тобто її внутрішня несуперечливість.
Саме у такому розумінні ми й бачимо і формуємо
ідеологію ГО «Поступ».
Іноді ідеології протиставляють наукові знання. Це
неправильно, оскільки наукові знання завжди фраг-

ментарні, вони змінюються і не дають адекватної дійсності картини світу. Навіть із тих знань, що вже має
людство, кожна окрема людина володіє лише невеличкою часткою. Наукові знання більшості людей
можна порівняти з окремими фрагментами мозаїки.
Ідеологія є тим, що дозволяє поєднати фрагментарні
знання і віру у цілісну картину світогляду, адекватну
світу і тим завданням, які ставлять перед собою
особа, людська спільнота, суспільство і людство вцілому. Вона є універсальним інструментом управління
(і самоуправління як різновиду управління) кожної
особи, спільноти, суспільства.
Універсальність ідеології полягає в тому, що вона
визначає дії людини у всіх сферах діяльності, у всіх життєвих ситуаціях. Ідеологія присутня скрізь і завжди. Певною ідеологією керується кожна дієздатна людина,
кожна людська спільнота, лише не всі це усвідомлюють, або не завжди готові відверто її проголошувати.
Проголошення так званої «позаідеологічності» є не чим
іншим, як маніпулятивною технологією, намаганням
(Продовження на стор. 2)

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
Робота Громадянської середи, 26 грудня, була
присвячена обговоренню підсумків діяльності громадської організації «Поступ» за 2012 рік.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 27 грудня, було проведено чергову
скайп-конференцію щодо загальних питань діяльності ГО «Поступ». У конференції брали участь представники таких напрямків: «Ідеологія», «Фейсбук»,
«Захист», «Поступінформ», «Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Регіональний розвиток», «Інтернет-портал».
На скайп-конференції обговорили питання щодо
залучення членів ГО «Поступ» до внутрішньої роботи організації.
Висновки: новим членам ГО «Поступ» необхідно допомагати з визначенням свого місця і ролі в організації;
Представникам Виконкому слід постійно спілкуватися з
усіма членами «Поступу» на актуальні теми діяльності
організації; після визначення членом організації свого
місця у внутрішній роботі «Поступу» активно залучати
його до діяльності обраного ним напрямку;
- кожен член ГО «Поступ» має право особисто
обирати свого Представника у виконкомі.
Наступна скайп-конференція відбудеться 10
січня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня
робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Середа 2 січня 2013 року — вихідний день.
• Обговорення роботи ідеологічного напрямку діяльності ГО «Поступ» відбудеться 9 січня. Координатор напрямку С. Стеценко.
• Про діяльніть поступівського напрямку «Кадри» (внутрішня робота) – 16 січня. Координатор напрямку І. Костін.
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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ІДЕОЛОГІЯ – ЯКОЮ ВОНА ПОВИННА БУТИ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА «ПОСТУПУ»?
(Початок на стор. 1)
нав’язати людям чужу для них, але вигідну для когось
ідеологію. Тому слід розрізняти ідеологічні декларації
та реальні ідеологічні засади, відрізняти «слова та обіцянки» і «справи та результати».
Успішний ідеологічний вплив дозволяє перебирати
на себе довгострокове управління суспільством або
його окремими верствами через формування в суспільній свідомості спільної мети та мотивації для досягнення цієї мети.

ЯКОЮ Ж МИ БАЧИМО
ІДЕОЛОГІЮ ГО «ПОСТУП»?
1. Ідеологія має визначати вектор зосередження і
поєднання зусиль «Поступу» і суспільства, щоб кожен
член організації щодо будь-якої важливої для суспільства проблеми знав як діяти і як висловлюватись.
2. Ідеологія «Поступу» як інструмент самоуправління і
управління має бути ефективною для досягнення мети,
прийнятною для активних громадян, простою і доступ-

ною для мас, системною. Слід обрати ті принципи, визначити ті пріоритети, котрі дозволять досягти мети. Не
ті, що подобаються, а ті, що приведуть до успіху. Найбільш важливі, найбільш загальні, такі, що у подальшому
дозволять йти від загального до конкретного.
Нам потрібно сформулювати таку ідеологію, котра
для активних громадян і широких мас буде більш прийнятною, більш спорідненою, ніж ідеологія інших політичних сил. Нам не потрібно «винаходити велосипед»,
не вигадувати штучних теоретичних конструкцій, а використати надбання людської думки і практики.
3. Наша ідеологія повинна чітко розмежовувати ГО
«Поступ» з тими громадськими і політичними силами,
які вже відомі і активно діючі в Україні. Таке розмежування потрібне тому, що усі такі сили зі своїми ідеологіями або призвели до катастрофічного стану
українського суспільства або виявилися недієвими.
4. Наш ідеологічний вибір повинен бути цивілізаційним, прагматичним і конкретно-історичним, з урахуванням сучасного стану України, її гео-політичного місця в
сучасному світі та історично-цивілізаційної перспективи.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ви легко
отримували те, що не можна купити ні за
які гроші!
Гнєдаша Олександра Миколайовича 02 січня
Перевозника Олександра Петровича 02 січня
Соколенка Максима Володимировича 02 січня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
Висновок. Розробка та реалізація ефективної, переконливої і привабливої ідеології є фундаментом та запорукою успішної реалізації мети ГО «Поступ», тому вона
повинна стати усвідомленим та непохитним внутрішнім
переконанням кожного члена нашої організації.
У подальших номерах газети, у наступній нотатці
ми продовжимо обговорення про ідеологічний вибір
ГО «Поступ».

Святослав Стеценко,
член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор Ідеологічного напрямку

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ

ПРАЗДНОВАНИЕ 11-ЛЕТИЯ ГО «ПОСТУП»
Каждый год мы подводим итоги и
радуемся достижениям, отмечаем
какие-то новые моменты в развитии
организации. И вот на праздновании
как-то особенно бросилось в глаза
то, как поменялся качественно состав «Поступа», хотя люди те же. Может, мы стали
еще взрослее, серьезнее. Жаль, что пора корпоративных праздников помешала присутствию значительной части активных поступовцев, которых все
очень рады были бы видеть на празднике.
Надо отметить, что это первый день рождения организации, который мы праздновали в заведении

члена «Поступа» Сергея Касьянова. Бар «Барракуда»
порадовал отличной кухней и гостеприимством хозяев. Свежайшие и оригинальной рецептуры салаты,
несколько видов отлично приготовленных мясных
блюд оценили все присутствующие. Конечно был
торт, о котором позаботилась Люда Замурий – красивый, нежный и вкусный. Иллюстрации праздника
можно увидеть благодаря Наталии Шваб по адресу:
http://www.ex.ua/view_storage/214281812166.
Традиционно прошло награждение грамотами отличившихся в этом году членов организации. Это:
Татьяна Абаева – за активную деятельность в организации, Денис Чубко – за координацию работы вы-

В. Полищук,
М. Твердохлеб,
Т. Абаева

ездного агитационного офиса организации, Андрей
Рыжков и Наталья Сергиенко – за активное участие в
работе газеты «Поступинформ», Александр Гнедаш –
за активное участие в гражданских средах, Вячеслав
Шевченко за запуск работы организации в сети
«Фейсбук».
В конце был чудесный салют. Да здравствует «Поступ»! Мы движемся вперед – к сильной и благополучной Гражданской Украине!

Наталья Сергиенко, член редакции
«Поступинформа»

В. Полищук,
Д. Чубко,
М. Твердохлеб

В. Полищук,
М. Твердохлеб,
Н. Сергиенко

В. Шевченко,
В. Полищук,
М. Твердохлеб

В. Шевченко, Д. Чубко, Н. Сергиенко, М. Твердохлеб, Т. Абаева, В. Полищук

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