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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»
Шановні поступівці та читачі газети «Поступінформ»!
Для усіх нас 2012 рік був роком значних змін, і в
першу чергу змін у внутрішній роботі ГО «Поступ». На
сьогодні «Поступ» працює над реалізацією трьох основних напрямків діяльності на шляху до побудови
Громадянської держави – «Ідеологія», «Піар»,
«Кадри», а також напрямку «Захист».
Напрямком «Кадри» (Внутрішні кадри) підготовлено
«Перелік конкретних завдань для безпосередньої участі
у діяльності Громадської організації «Поступ». Основною метою створення такого Переліку – є координація та налагодження повноціної роботи усіх напряків
діяльності організації, де кожен із нас може знайти
своє призначення, місце, однодумців на шляху до по-

будови Громадянської держави.
У цьому, 2013 році, наш напрямок – «Внутрішні
Кадри» – ставить за мету залучити до роботи в організації кожного поступівця. Для того, щоб допомагати
організації наближатись до своєї мети, а значить до
оновленого та якісно кращого життя, потрібне ваше
бажання та хоча б 30 хвилин часу на тиждень. Пропонуємо уважно ознайомитись та визначитись.
Звертаємось до кожного з вас із запитанням: «А чим
конкретно ТИ займаєшся у 2013 році в «Поступі»?».
Ваші Представники та робоча група «Внутрішніх кадрів»
(Костін І. (координатор, 067-935-87-16), Замурій Л.,
Троянова-Малош Н., Нестеренко О.) чекають ваших
відповідей і завжди на зв'язку.

ПЕРЕЛІК КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
Мета завдань – кожен член ГО «Поступ» повинен знайти своє
місце в організації шляхом безпосередньої участі у її діяльності
НАПРЯМОК «ІДЕОЛОГІЯ»
НАПРЯМОК «КАДРИ»
Завдання напрямку:
Завдання напрямку: створення масової ор1. Розвиток Громадянської ідеології.
ганізації.
2. Розвиток ідеологічних принципів ГромаПіднапрямок «Зовнішні кадри»
дянської держави.
Завдання: зростання чисельності ГО «По3. Ідеологічне навчання.
ступ».
Координатор: Стеценко С.
Координатор: Ткаченко І.
• Залучення нових людей до лав організації.
ПРИМІТКА: На даний час у цьому напрямку прохо• Запрошення нових учасників в групу «Поступ» у
дить робота щодо визначення переліку завдань.
Усім, хто бажає приєднатись до участі в роботі соціальній мережі «Однокласники».
ідеологічного напрямку та в разі виникнення запитань
• Проведення опитувань в соціальних мережах
щодо діяльності напрямку, прохання звертатись без- («Однокласники», Facebook, ВКонтакте).
• Спілкування в соціальних мережах з непоступівпосередньо до його координатора Святослава Стецями з метою залучення до лав ГО «Поступ».
ценка.
• Написання статтей на кадрову тематику для їх
НАПРЯМОК «ПІАР»
періодичної публікації в газеті «Поступінформ» та на
Завдання напрямку: Популяризація Грома- сайті «Поступу».
дянської ідеології та діяльності ГО «Поступ».
• Участь в скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
Координатор: місце вакантне.
(представник від напрямку).
• Розробка та проведення агітації та пропаганди
• Участь в роботі виїзного агітаційного офісу оргаГромадянської ідеології ГО «Поступ».
нізації.
• Планування та визначення заходів для піару орПіднапрямок «Внутрішні кадри»
ганізації (тактичні та стратегічні плани).
Завдання напрямку: формування завдань
• Організація та проведення акцій, мітингів, пікеКадрового центру та залучення поступівців до
тів тощо.
• Розробка та підготовка агітаційних матеріалів та усіх напрямків діяльності організації.
Координатор: Костін І.
атрибутів (кліпи, листівки тощо).
• Робота з членами організації щодо визначення
• Підготовка та проведення промо-акцій публічних
їх пріоритетів для участі в діяльності організації.
та у соціальних мережах тощо.
• Підтримка та надання інформації для нових чле• Написання статтей на піар-тематику для їх періодичної публікації в газеті «Поступінформ» та на нів організації про діяльність організації.
• Організація та збір інформації про нових членів
сайті «Поступу».
• Розповсюдження матеріалів газети «Поступін- організації.
• Ведення бази завдань ГО «Поступ».
форм».
• Написання статтей на кадрову тематику для їх
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
періодичної публікації в газеті «Поступінформ» та на
(представник від напрямку).

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 9 січня, обговорювали роботу ідеологічного напрямку діяльності ГО «Поступ». Наступне засідання з ідеологічної
тематики відбудеться в першу середу лютого.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 10 січня, було проведено чергову скайпконференцію щодо питань діяльності напрямку
«Кадри» (внутрішня робота) ГО «Поступ». У конференції брали участь представники таких напрямків:
«Ідеологія», «Фейсбук», «Поступінформ», «Кадри»
(внутрішні та зовнішні). Наголошувалося про необхідність залучення до діяльності у ГО «Поступ» усіх
членів організації, як передумови досягення мети ГО
«Поступ» — побудови Громадянської держави. Обговорювалися базові принципи залучення людей до діяльності організації.
Наступна скайп-конференція відбудеться 17
січня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня
робота) Ігоря Костіна (067 935 8716). Запрошуємо
усіх бажаючих до участі в роботі скайп-конференції.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Про діяльніть поступівського напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) – 16 січня. Координатор напрямку І. Костін.
• Робочу нараду щодо розвитку газети «Поступінформ» заплановано на 23 січня. Координатор – головний редактор «Поступінформу» Марія Пелех.
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.
сайті «Поступу».
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
(представник від напрямку).
НАПРЯМОК «ЗАХИСТ»
Завдання напрямку:
1. Захист прав, свобод та громадянських інтересів членів організації.
2. Захист громадських інтересів суспільства.
3. Формування та розвиток громадянськоправової обізнаності щодо захисту своїх прав
та інтересів.
Координатор: Лисаченко А.
• Розробка механізмів захисту та участь в процесі вирішення проблемних питань членів організації та їх сімей.
• Підготовка звернень, листів, Громадянських запитів до відповідних державних установ та закладів, а
також до недержавних організацій.
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ПЕРЕЛІК КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
(Початок на стор. 1)
• Надання консультацій та допомоги в екстрених
(екстремальних) ситуаціях, які пов’язані з безпекою
та діяльністю члена організації.
• Формування обізнаності членів організації щодо
своїх прав, обов’язків та можливостей захисту .
• Написання статтей під рубрикою «Захист» для їх
періодичної публікації в газеті «Поступінформ» та на
сайті «Поступу».
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
(представник від напрямку).
• Участь в розробці та проведенні публічних акцій
напрямку «Захист».

• Популяризація та піар «Поступу» в мережі FACEBOOK. Розробка, запуск та супроводження рекламних акцій в мережі FACEBOOK.
• Організація координації діяльності організації
шляхом залучення поступівців до обговорень питань
у закритій групі «Поступ-координація» на FACEBOOK.
• Залучення непоступівців та поступівців до постійного відвідування та висловлення своїх думок на
офіційній сторінці «Поступ» на FACEBOOK.
• Активізація постів, вподобань («лайків»).
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
(представник від напрямку).

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у наполегливості досягнення мети Ви стали для оточуючих
легендарним феніксом і на злеті до височин
ваші крила не могло б обпалити жодне сонце!
Воловика Геннадія Клементійовича – 11 січня
Рябцева Володимира Миколайовича – 12 січня
Заярну Анну Миколаївну – 13 січня
Максименко Ольгу Іванівну – 14 січня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

НАПРЯМОК «РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОСТУП»
Завдання напрямку: створення мережі регіональних представників та регіональних осередків ГО «Поступ» в Україні.
Координатор: Мотузка І.
• Стати регіональним представником ГО «Поступ».
• Розповсюдження ідеології «Поступу» в регіональних групах в соціальних мережах («Однокласники» та Facebook).
• Моніторинг регіональних груп в соціальних мережах («Однокласники» та Facebook) на предмет активних громадян.
• Розповсюдження газети «Поступінформ» в регіоні.
• Запрошення людей до участі у скап-конференціях.
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
(представник від напрямку).

ГАЗЕТА «ПОСТУПІНФОРМ»
Завдання напрямку: всебічне висвітлення
актуальних питань діяльності ГО «Поступ»
(ідеологічного, пропагандистського, кадрового напрямків) в газеті «Поступінформ».
Координатор: Пелех М. – Головний редактор.
• Участь в підготовці регулярних, щотижневих матеріалів до друку (статтей, заміток, роз’яснень, порад,
інтерв’ю тощо) та випуску газети «Поступінформ».
• Участь у засіданнях Редакції.
• Верстка та дизайн газети.
• Започаткування актуальних та авторських рубрик і їх постійна підтримка.
• Редагування та коректорська читка матеріалів та
макету номера.
• Проведення експрес-опитувань серед членів орНАПРЯМОК «ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ»
ганізації для викладення узагальненої думки.
Завдання напрямку: формування та донесення
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00 до широкого загалу ПОЗИЦІЇ «ПОСТУПУ» щодо
(представник від напрямку).
резонансних суспільно-значимих подій в Україні.
Координатор: Солодкий С.
ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ПОСТУП»
• Підбір тем та формування ПОЗИЦІЇ ГО «Поступ»
WWW.POSTUP.ORG.UA
з актуальних та резонансних питань суспільно-поліЗавдання напрямку: підтримка, супровід та тичного життя держави.
популяризація порталу «Поступу» для піару ос• Створення інформаційно-ресурсної бази тем для
новних завдань та мети розвитку організації.
реагування «Поступу» на суспільні виклики.
Координатор: Когут Р.
• Розповсюдження, надсилання та поширення уз• Веб-дизайн порталу.
годжених позицій ГО «Поступ».
• Адміністрування порталу.
• Формування та постійне розширення бази елек• Внесення інформації на портал з поступівських тронних адрес, на які здійснюється розсилка.
джерел: Газета, Анонс, Позиція «Поступу», Інформація про діяльність організації тощо.
ФІНАНСОВА УЧАСТЬ
• Фільтр користувачів.
• Фінансова підтримка агітаційних та піар-заходів,
• Програмування PHP.
акцій, мітингів тощо.
• Синхронізація з соціальними мережами.
• Фінансова підтримка рекламних акцій.
• Участь у скайп-конфренціях щочетверга о 19:00
(представник від напрямку).
ІНШЕ
• Робота у Виконкомі ГО «Поступ».
НАПРЯМОК «FACEBOOK»
• Громадянські середи – відвідування та обговоWWW.FACEBOOK.COM/POSTUPUA
рення актуальних тем.
Завдання напрямку: популяризація ГО «По• Виїзний агітаційний офіс щосуботи – спілкування
ступ» та ідеології Громадянської держави в з людьми та ознайомлення їх з діяльністю і метою
мережі FACEBOOK і координація діяльності ор- громадської організації «Поступ». Координатор виїзганізації.
ного агітаційного офісу: Чубко Д.
Координатор: Шевченко В.

На сторінках «Поступінформу» ми продовжуємо рубрику «Гордість України», яка знайомить шановних читачів з особистостями, які заслужили повагу і визнання
на державному рівні, а також зі звичайними українцями,
які зробити і роблять свій посильний, нехай незначний,
внесок у розвиток України.З часу започаткування цієї
рубрики, усі її герої – близькі родичі членів ГО «Поступ».
Часових і вікових обмежень рубрики не обумовлюємо,
головне – зв’язок з Україною. Чекаємо Ваших наступних матеріалів! Пишаймось своїми!

ПЕЛЕХ МИХАЙЛИНА МАКСИМІВНА
Моя бабуся, Пелех Михайлина Максимівна, народилася 14 січня 1916 року, на
Старий Новий рік, четвертою
з п’яти дітей, в с. Чернихів
Великоглибочецького району
Тернопільської області. Нічим
особливим проста українська
дівчина не відрізнялась,
окрім працелюбності, хазяйновитості, дівочої сором’язливості і хорошої вдачі.
У передвоєному 1939-му переїхала до чоловіка в
сусідній район тієї ж області. Народила йому двох
синів і доньку. Серед яких і мій батько. Прожила
Михайлина зі своїм Степаном і в біді, і в радості довгих 68 років…
У воєнний і післявоєнний час нелегко було годувати сім’ю і піднімати дітей. Несолодко доводилось… І про це бабуся не раз розповідає.
Найбільшим своїм статком бабця Михайлина
вважає своїх дітей, 8 онуків, 14 правнуків і вже 5
праправнуків! Усі ми дуже любимо свою активну і
добру бабусю, яка щоразу, хоча б на Різдво, Великдень, свій день народження, День Святого Михайла – обов’язково, та й щодня чекає в гості увесь
свій скарб разом і кожного з нас окремо.
У бабусі хороша пам’ять, вона не переплутає нікого і знає усі наші життєві історії, як і ми її.
Тож, напередодні свого 97-річчя, хай буде наша
Михайлина Максимівна головне здоровою, спокійною за дітей, радісною від успіхів і перемог своїх
онуків, правнуків і праправнуків!
На фото: Пелех М.М. з онучкою Марією.

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