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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ЩОДО ЧЕРГОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ
ВЖЕ ОБ'ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ
Чергове своє об'єднання Об'єднана опозиція (ОО) намагалася представити вирішальним кроком у напрямку
перемоги світлих сил «фронтової» «батьківщини» над
темною ордою «межигірського регіону». Але бульки, які
піднялися над поверхнею політичного болота, мали характерний запах, який ні з чим не сплутаєш – запах нестачі грошей. Наполеглива системна робота чинного
режиму переконала значну частину спонсорів ОО, що
ефективніше платити владі, з якою можна реально «решать вопросы», а не дзвінким парламентськими трибунам, слово яких нічого не варто. Звичайно, слово
теперішньої влади теж нічого не варто, але вона може
«реально» закрити нетямущих в буцигарні або просто
прислати загін озброєних «спортсменів» під прикриттям
правоохоронних органів і таким чином забрати усі «три
куртки імпортних, замшевих, нажитих непосильною працею» і далі за текстом з відомого кінофільму.
Поглинання «Фронту змін» «Батьківщиною» під
проводом Яценюка в черговий раз продемонструвало: в ОО немає і ніколи не було ідеології, немає і
ніколи не було ідеї докорінно змінити Україну, немає
і ніколи не було проекту нової України, немає і ніколи

не було добровільного об'єднання громадян на ідейних засадах. Просто спонсори олігархічної ОО вже не
бачать сенсу фінансувати водночас кілька витратних
проектів, які відрізняються один від одного лише обличчями їхніх представників на телевізійних шоу.
Тепер гроші спонсорів надходять на один рахунок,
замість декількох, і ось вже бойовий Яценюк рішуче
йде на зустріч з майже євроінтегрованим гарантом і
мужньо тисне його (гаранта) толерантну ручку. Ні олігархічна чинна влада, ні олігархічна опозиція (ОО) не
спроможні на докорінні прогресивні зміни в Україні.
ГО «Поступ» наголошує, що докорінно змінити
життя в Україні на краще може лише ідеологічна масова Громадянська організація. Приєднуйтесь до ГО
«Поступ» задля побудови в Україні Громадянської республіки. Ми знаємо що і як робити задля достойного
життя громадян України у своїй державі – робіть
справжні кроки до гідного життя разом з ГО «Поступ»!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 10 липня ц.р., погодили робочий документ щодо налагодження роботи
із залучення нових людей в громадську організацію
«Поступ», користуючись законом великих чисел.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Бути смертній карі у Громадянській республіці чи
ні? Також заплановано розгляд питання збільшення
чисельності ГО «Поступ». Усе це –17 липня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для для всіх, 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, кім. 317 або 318.

Узгоджено у фейсбук-групі
«Поступ-координація» 27.06.2013

«ПОСТУП» В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МЕТОД ФОРМУВАННЯ МАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІІ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ В МЕРЕЖІ «ОДНОКЛАСНИКИ»)
Увесь процес залучення громадян до вступу та діЕТАП II. ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ
яльності ГО «Поступ» через соціальну мережу за меПісля того, як людина вступила до групи «Поступ», ми
тодом великих чисел складається з 6 етапів.
надсилаємо їй запит з пропозицією надати електронну
адресу для подальшого отримання нею нашої газети «ПоПерші два етапи суто технологічні, а саме: на цих ступінформ». Надання людиною адреси електронної
етапах відбувається відбір та фільтрація громадян на скриньки є обов’язковою умовою участі у групі. Таким
предмет їх ставлення до нашої організації, а також до чином, на цьому етапі відбувається «фільтрація» людей.
ситуації у країні взагалі.
В разі ненадання адреси людина з групи виключається.
Ці етапи не потребують спеціальних навичок,
ЕТАП III. ЗАПРОШЕННЯ ДО ВСТУПУ ДО ГО «ПОСТУП»
здійснюються за певною схемою з використанМи ініціюємо особисте спілкування з метою вступу
ням типових повідомлень. Особистісного контакту на цих етапах немає. Витрати часу – від 15 в ГО «Поступ» шляхом роз’яснення стратегії і тактики
до 20 хвилин. Тому брати участь у роботі на пер- організації та відповідей на запитання.
Процес спілкування відбувається до тих пір, поки
ших 2-х етапах може кожен член «Поступу».
ми не зрозуміємо, що людина потенційно розділяє
наші погляди та хоче приєднатися до організації.
ЕТАП I. ЗАПРОШЕННЯ ДО ГРУПИ
На цьому етапі може працювати будь-який постуНа цьому етапі ми запрошуємо до групи «Поступ»
у мережі «Однокласники» нових людей, використо- півець за підтримки ідеологічного центру.
вуючи закон великих чисел. Ми знаємо, що у певній
масі людей обов’язково є ті, які:
ЕТАП IV. ОСОБИСТЕ СПІЛКУВАННЯ
Цей етап є перехідним від спілкування в соціальній ме- незадоволені станом України;
- розуміють, що ситуація в країні сама собою на режі до спілкування особистісного: телефоном, на відеоі голосових конференціях, під час особистої зустрічі. На
краще не зміниться;
- готові особисто брати участь в організованій ді- цьому етапі людина вже зацікавлена «Поступом», уточнює деталі про те, що і як ми робимо, куди йдемо. Четяльності.
На практиці, приблизно кожен 10-й вступає до вертий етап закінчується, коли людина приймає
позитивне рішення щодо вступу в організацію «Поступ».
нашої групи та є потенційним членом «Поступу».

Учасники виїзного агітаційного офісу, 13 липня
ц.р. Зліва направо: А.Муляр, М.Марченко,
С.Стеценко, Т.Абаєва, Е.Синьковський, Д.Чубко.

ВИЇЗНИЙ АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС
ПОТРЕБУЄ ПІДТРИМКИ КОЖНОГО.
ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ПОСТУПІВЦІВ
З ПРОПОЗИЦІЄЮ ПІДТРИМАТИ РОБОТУ ОФІСУ МАТЕРІАЛЬНО ТА СВОЄЮ
ОСОБИСТОЮ ПРИСУТНІСТЮ
Кошти необхідні на друк поліграфічної
продукції, рекламних банерів, придбання
додаткового устаткування.
Щодо цільових внесків та питань роботи
виїзного офісу звертайтеся до координатора
Дениса Чубка (тел.: 067 732-61-95).
Якщо на будь-якому з перших чотрьох етапів
спілкування людина відмовляється від вступу в
організацію, не виявляє зацікавленості в діяльності ГО «Поступ» або не відповідає на листи,
уникає спілкування, видаляємо її з групи ввічливо, з повагою, без образ з надією на подальшу підтримку наших ідей.
ЕТАП V. ВСТУП ДО ГО «ПОСТУП»
На цьому етапі починається інтеграція нової людини у нашу поступівську систему, адже людина вже
прийняла рішення вступити до «Поступу» та пише
заяву. Необхідно уточнити, які є основні напрямки
нашої діяльності, яка саме участь людини є бажаною.
(Продовження на стор. 2)
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

«ПОСТУП» В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МЕТОД ФОРМУВАННЯ МАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІІ
тор обраного напрямку діяльності, її залучають до загальної системи інформування, ставлять конкретні завдання і допомагають у входженні в регулярну діяльність.

(Початок на стор. 1)
ЕТАП VI. ЗАЛУЧЕННЯ НОВОГО ЧЛЕНА «ПОСТУПУ»
ДО РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Залучення нового члена організації до конкретної
роботи є ключовим етапом.
Людину представляють членам «Поступу» на Громадянській середі або за іншої нагоди. На цьому етапі з
нею знайомляться представник Виконкому і координа-

Отже, ми маємо шість основним етапів роботи щодо залучення нових людей до лав «Поступу» на прикладі мережі «Однокласники»
шляхом відбору за законом великих чисел,
аналогічна робота може та повинна вестись в
інших соціальних мережах.

На пути к одной из основных целей ГО
«Поступ» мы встречаемся с различными
людьми, которые потенциально могут
стать в наши ряды и вместе с нами двигаться вперед. Сейчас наша основная
стратегическая задача – массовая организация. Для этого необходимо привлекать новых людей.
Но как понять, что перед нами потенциальный соратник?
На Гражданской среде 3 июля этого года были определены основные критерии к новобранцам ГО «Поступ».
По сути, эти критерии являются необходимыми и достаточными условиями эффективного члена нашей организации. Вот они:
1. Недовольство текущей обстановкой в стране
и государстве. Не секрет, что многих текущая ситуация вполне устраивает – вопросы «решаются», денежки
«капают», где-то подмазал – куда-то поехал. Но это немногие. Большинство же, в той или иной мере, не довольно сложившимися условиями жизни в нашей
любимой стране. И это – потенциально наши люди.
2. Понимание, что ничего само собой не произойдет. Советское воспитание наложило очень значимый отпечаток на сознании многих. Еще много времени
пройдет, пока будет искоренено инфантильное мышление, что придет «добрый дядя Степа» и подарит целой
стране билетик в светлое будущее. Кто-то все еще живет
мыслями, что за него «партия думает», а кто-то уже
вырос и повзрослел. И принял ответственность на себя за
будущее себя, своих детей и своей страны.
3. Желание и готовность прилагать усилия и
совершать действия на благо себя и своей
страны. Самому либо в команде, но действовать, а не
просто морально и/или материально поддерживать.
Все люди разные. Мышление, мировоззрение, подходы к проблемам и предпочтения в выборе занятий –
нет ничего абсолютно одинакового. Но эти три условия
являются достаточными для того, чтобы быть мотивом,
стремится к цели, осознавать свою важность и значимость в ее достижении как персонально, так и коллективом. И идти к цели своими шагами отмеряя длину
дороги и своими руками строя свое будущее.
Удачи всем нам!

Сергей Михайловский, член ГО «Поступ»

Євстаф‘єву Олену Валеріївну – 12 липня
Плішка Тараса Олександровича – 16 липня
Марчевську Олену Василівну – 17 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

КАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ
«ПОСТУПУ»

з Днем народження і зичить, щоб Ваші мрії ставали планами, а плани ставали реальністю!

«ПРО ЕТО» (ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ)
АБО ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ВСІ ВОЛІЮТЬ ВВАЖАТИ
РИТОРИЧНИМИ, БО НІХТО НЕ ЗДАТЕН ДАТИ
НА НИХ ВІДПОВІДІ ПО СУТІ
Розпочнемо зі справді риторичних запитань
з очевидними відповідями. Наприклад:
- Україна, як державне утворення на території в
603 тис. кв. кілометрів, на якій проживають близько
45 млн. людей, є організаційною СИСТЕМОЮ?
Очевидно так, думаю, мало хто не погодиться.
- Ця система, як будь-яка інша система при
даних конкретних внутрішніх та зовнішніх умовах,
має свій оптимальний стан за критерієм найбільшої
ефективності? Безперечно, мусить мати.
- Чи сьогоднішній стан нашої державної системи
відповідає її оптимальним характеристикам? Абсолютно всі переконані, що ні.
І тут починаються неприємні запитання, котрі
абсолютно всі (з різних, очевидно, причин) намагаються не помічати. Наприклад:
- Який же оптимальний стан системи «Держава
Україна» за критерієм її ефективності для власних
громадян в реальних фізичних вимірах? Невже не
цікаво, чи важко визначити?
- Так чому цей оптимальний стан системи ніхто
і не намагається визначати, зображати та показувати людям як мету розвитку та вдосконалення
Держави, можливо саме як національну ідею?
А далі, ще більш очевидні та конкретні запитання:
- Де весь вичерпний перелік дій (функцій), які
мають обов’язково виконуватись в державі, для
того, щоб вона справді була такою, як хочуть люди?
- Якою ж мала б бути та нова організаційна
структура системи, щоб ці функції виконувались
найбільш ефективно?
- А скільки ж і яких ресурсів потрібно, щоб такі
функції виконувались в повному обсязі в межах
такої нової оргструктури? Який для цього потрібний бюджет?
- А який же рівень ВВП держави має забезпечити її економіка, щоб отримати через систему
оподаткування такий бюджет?
- А яка ж структура економіки зможе найбільш
ефективно, не виснажуючи та не забруднюючи
природу, а також залучаючи людей до більш інте-

лектуальної, творчої діяльності, що б сприяло соціальному розвитку суспільства, забезпечити досягнення необхідного рівня ВВП?
- А яка має бути розумна, не репресивна система оподаткування, щоб ефективно виконати цю,
покладену на неї, функцію.
Лише відповіді на ці, основні, запитання можуть
вже обґрунтовано потягнути за собою ті чи інші
кардинальні зміни в освіті, науці та ін.
І, очевидно, що лише після цього є сенс говорити про якесь реформування, розробку та впровадження систем нових юридичних нормативних
актів та відповідно нових, більш ефективних, організаційних інституцій.
Але ж чого нічого подібного не робиться, навіть
розмови не ведуться?
Адже ж це не чиїсь фантазії чи забаганки, а
об’єктивні вимоги серйозного системного підходу
до вирішення будь-якої проблеми, якщо справді
хотіти її вирішувати. Як таке можна ігнорувати?
Не можна досягти мети – не маючи чіткого уявлення про неї.
Так, це не справа влади – їм і так все добре, а
що ж опозиція? Вона ж то за визначенням завжди
мала б бути розумнішою? Вона ж мріє повести за
собою народ?
Саме створення реалістичних програм переходу
країни, окремих її сфер, галузей тощо з теперішнього стану в новий, більш ефективний, який
вже чітко окреслений, і має бути кінцевою метою
сьогоднішньої діяльності будь-якої політичної сили,
яка хоче прийти до влади. Тільки за такою силою
народ може піти.
Народ же не дурний – він втомився вставати
«проти», але він готовий, навіть історично, встати
на боротьбу «ЗА ето!»
То хто ж здатен показати народу «ЕТО» – за що
варто боротися та, не дай Бог, помирати?

Олександр Гнєдаш,
аналітик, член ГО «Поступ»

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