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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

Свято гідноСті нації
Україна існує. В 1991 році її існування визнали 68 країн
світу, а протягом 1992 року ще 64 держави. Пройшовши довгий шлях від часів Київської Русі до пострадянської республіки, Україна приречена бути прогресивною і новаторською
державою. Адже завжди були і є люди, лідери, які вказували
правильний напрямок до свободи і гідності. Є такі і сьогодні.
За тисячоліття нищівних війн і періодів окупації не зникла
ідея рідного краю, де можна спокійно виховувати дітей, безтурботно пестити онуків, з вдячністю доглядати за батьками.
Наші пращури не змирилися з другосортністю на власній
землі, отже не маємо морального права здаватися і ми.
Особливо тоді, коли більша частина шляху і найважчі історичні випробування вже позаду.
І наш головний ворог тепер не зовнішній, а внутрішній, не в за-

войовниках, а в тих деструктивних олігархічних і корупційних
силах, що викликають в українців безпідставні апатію, зневіру і
призводять до громадянської неосвіченості більшості. Але ситуацію можливо змінити на краще, як вже неодноразово траплялося
в історії України. Необхідно лише усвідомити, що у нас є все для
більш осмисленого і щасливого життя на батьківщині. І це не пусті
слова для патріотів, які насправді люблять те невимовне, що
можна відчути лише на цій землі – єдину душу української нації.
Ми, члени громадянського об’єднання «Поступ», щиро вітаємо всіх з Днем незалежності України та бажаємо здоров’я,
наснаги, родинного тепла. І ми не припинимо діяти заради
майбутнього батьківщини. За Громадянську республіку!
Колектив Редакції газети «Поступінформ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»
Цей матеріал підготовлено для потенційних членів громадянського об’єднання «Поступ», щоб визначитись, чим
можна і необхідно займатись в нашій організації.
Із цим матеріалом необхідно знайомитись разом із

Програмою-мінімум (газета «Поступінформ» № 499),
Програмою-максимум (газета «Поступінформ» № 502)
та стратегією і тактикою досягнення мети організацією «Поступ» (газета «Поступінформ» № 503).

Спочатку треба нагадати три необхідних і достатніх умови
досягнення нашої стратегічної мети - побудова Громадянської республіки в Україні:
1. Ідеологічна умова. Простіше кажучи, ми повинні
створити образ або проект нашої майбутньої держави, а
також розробити план реформ для переходу від сучасної
олігархічної держави до нової – Громадянської республіки.
2. Створення масової організації. Без підготовлених

та організованих кадрів, які будуть реалізовувати на практиці всі ідеологічні завдання, нічого не відбудеться і будьяка ідея провалиться. Так, нам необхідно в умовах України
досягти реальної чисельності організації в межах до 100 000
членів.
3. Підтримка народу (агітація і пропаганда). Не
маючи достатніх кадрів проводити активну агітацію і пропаганду без вливання великих коштів неможливо. А олі-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 21 серпня ц.р., було проведено обговорення стану підготовки до поступівського мітингу «За Громадянську республіку». За
результатами інформування було визначено основні
теми, що мають бути висвітлено на мітингу:
• Мета ГО «Поступ», стратегія та тактика її досягення.
• Роз’яснення принципів Громадянської республіки, відмінності від нинішньої системи.
• Чому саме Поступ та чим ми відрізняємось від
інших?

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• «ЗАХИСТ» ГО «Поступ». Відбудеться 28 серпня 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.
гархічні кошти ми не залучали і не збираємось залучати.
Тому, вирішивши проблему кадрову, ми автоматично вирішуємо і завдання піару нашої ідеології. При достатньому
кадровому ресурсі вирішуються і проблема фінансування і
проблема масової агітації та пропаганди. Нам необхідно досягти підтримки не менше половини виборців, в умовах
України це близько 15 000 000 громадян.

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
• Запрошення нових учасників в поступівські віртуальні
Перший НаПрямОК «ІДеОЛОГІя»
Завдання: розвиток Громадянської ідеології.
групи у соціальних мережахі «Однокласники», «ВКонтакті»,
Розвиток ідеологічних принципів Громадянської респуб- Facebook тощо.
• Проведення індивідуальної роботи із членами зазначених
ліки та плану реформ.
віртуальних груп з метою їх залучення до організації «Поступ».
Координатор: С. Стеценко.
• Написання статей на кадрову тематику для їх періодичної
публікації в газеті «Поступінформ» та на сайті «Поступу».
ДрУГий НаПрямОК «КаДри»:
• Підтримка форумів в різних поступівських та непостуЗавдання: створення масової організації.
Координатори С. Солодкий в частині залучення нових півських віртуальних групах з метою залучення нових членів
членів до організації «Поступ» (піднапрямок «Зовнішні до лав ГО «Поступ».
• Участь в роботі виїзного агітаційного офісу організації.
кадри») та І. Костін в частині включення всіх членів «Поступу» до виконання конкретних завдань (піднапрямок
Піднапрямок «Внутрішні кадри»
«Внутрішні кадри»).
Завдання: залучення поступівців до роботи в основних
напрямкях діяльності організації.
Піднапрямок «Зовнішні кадри»
• Робота з членами організації щодо залучення їх до діЗавдання: зростання чисельності ГО «Поступ».
яльності організації.
• Залучення нових людей до лав організації.

ТреТІй НаПрямОК «ПІар» (аГІТацІя І ПрОПаГаНДа)
з метою отримання підтримки народу
Завдання: популяризація Громадянської ідеології та діяльності ГО «Поступ».
Координатор: Д. Чубко.
• Участь у розробці та проведенні агітаційних та пропагандистських заходів організації «Поступ».
• Участь у створенні агітаційних матеріалів та атрибутів
(кліпи, листівки тощо).
• Підготовка та періодична публікація статей, що популяризують Громадянську ідеологію.
• Розповсюдження матеріалів газети «Поступінформ».
НаПрямОК «ЗаХиСТ»
Завдання: захист прав, свобод та громадянських інтересів

(Продовження на стор. 2)
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Перелік конкретних завдань для безПоСередньої учаСті
у діяльноСті громадСької організації «ПоСтуП»
(Початок на стор. 1)
членів організації, захист громадських інтересів суспільства,
формування та розвиток громадянсько-правової обізнаності щодо захисту своїх прав та інтересів.
• 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.
• Проведення журналістських розслідувань.
• Надання консультацій та допомоги в екстрених (екстремальних) ситуаціях, які пов’язані з безпекою та діяльністю членів організації.
• Формування обізнаності членів організації щодо своїх
прав, обов’язків та можливостей захисту .
• Написання статей під рубрикою «Захист» для їх періодичної публікації в газеті «Поступінформ» та
на порталі «Поступу» http://postup.org.ua.
• Участь в розробці та проведенні публічних акцій напрямку «Захист».
• Ведення «Чорного» та «Білого» списків.

• Фільтр користувачів.
• Програмування PHP.
• Синхронізація з соціальними мережами.
• Ведення блогів.
• Модерація ведення блогів.
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб рішення,
які Ви приймаєте, завжди приводили Вас до
успіху, перемог, щастя!
Кальчика Олександра Вікторовича – 22 серпня
Селіванову Наталію Володимирівну – 22 серпня
Шваб Наталію Віталіївну – 22 серпня
Врагова Павла Євгеновича – 26 серпня
Бандолу Олександра Олексійовича - 28 серпня

НаПрямОК «FACEBOOK»
(WWW.FACEBOOK.COM/POSTUPUA)
Завдання: популяризація ГО «Поступ» та ідеології ГромаБажаємо усім читачам «Поступінформу»,
дянської держави в мережі Facebook і координація діяльно- які хворіють або вирішують складні життєві
сті організації.
ситуації, успішно подолати усі перепони!
Координатор: В. Шевченко.
• Моніторинг регіональних груп в соціальних мережах
• Популяризація та піар «Поступу» в мережі Facebook. Розробка, запуск та супроводження рекламних акцій в мережі («Однокласники», Facebook, ВКонтакті) на предмет пошуку
активних громадян.
Facebook.
• Розповсюдження газети «Поступінформ» в регіоні.
• Організація координації діяльності організації шляхом
залучення членів організації до обговорень питань у закриНаПрямОК «ПОЗицІя ПОСТУПУ»
Завдання: формування та донесення до
широкого загалу позиції громадянського
об’єднання «Поступ» щодо резонансних суспільно-значимих подій в Україні.
Координатор: С. Солодкий* (потрібен
інший координатор)
• Підбір тем та формування ПОЗИЦІЇ ГО
«Поступ» з актуальних та резонансних питань суспільно-політичного життя держави.
• Створення інформаційно-ресурсної бази
тем для реагування «Поступу» на суспільні
виклики.
• Розповсюдження, надсилання та поширення узгоджених позицій ГО «Поступ».
• Формування та постійне розширення
бази електронних адрес, на які здійснюється
розсилка.

НаПрямОК ГаЗеТа «ПОСТУПІНФОрм»
Завдання: організація і пропаганда Громадянської ідеології, організаційна функція – у
підготовці, створенні та розповсюдженні
мають бути задіяні всі 100% членів організації.
• Участь в підготовці регулярних, щотижневих матеріалів до друку (статей, 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 в рамках
3-х напрямків досягнення мети (ідеологія,
кадри, піар) та «Захист».
• Редагування та коректорська читка матеріалів та макету номера.
• Проведення експрес-опитувань серед
тій групі «Поступ-координація» на Facebook.
членів організації для викладення узагальненої думки.
• Залучення непоступівців та поступівців до постійного
• Журналістські розслідування та опублікування матеріалів по ним в рамках 3-х напрямків (ідеологія, кадри, піар) відвідування та висловлення своїх думок на офіційній сторінці «Поступ» на Facebook.
та «Захист».
• Активізація постів, вподобань («лайків»).
• Участь у розповсюдженні газети будь-якими можли• Ідеологічна робота в сторонніх групах.
вими законними способами.
• Проведення аналогічної роботи в соціальних мережах:
ІНТерНеТ-ПОрТаЛ «ПОСТУПУ» WWW.POSTUP.ORG.UA Однокласники, Вконтакті, Twitter.
Завдання: підтримка, супровід та популяризація порталу
НаПрямОК «реГІОНаЛЬНий ПОСТУП»
«Поступу» для піару основних завдань та мети розвитку орЗавдання: створення мережі регіональних представниганізації.
ків та регіональних осередків ГО «Поступ» в Україні.
Координатор: Р. Когут.
• Збільшення числа регіональних представників ГО «По• Веб-дизайн порталу.
ступ».
• Адміністрування порталу.
• Розповсюдження ідеології «Поступу» в регіональних гру• Внесення інформації на портал з власних джерел: газета,
анонс, Позиція «Поступу» з актуального питання, інформа- пах з використанням соціальних мереж («Однокласники»,
Facebook, ВКонтакті).
ція про діяльність організації тощо.

ОрГаНІЗацІйНа ДІяЛЬНІСТЬ
• Робота у Виконкомі ГО «Поступ» (через 6
місяців членства та роботи в організації).
• Виїзний агітаційний офіс щосуботи –
спілкування з людьми та ознайомлення
їх з діяльністю і метою громадської організації «Поступ». Залучення нових членів і формування підтримки
громадськості. Координатор виїзного агітаційного
офісу: Д. Чубко.
• Розробка та підготовка публічних і віртуальних акцій.

цей документ є робочим інструментом з
метою залучення нових членів до діяльності в
громадянської організації «Поступ». Він постійно
змінюється відповідно до розвитку та змін в
тактиці самої організації.
*С. Солодкий координує напрямок по залученню нових членів до ГО «Поступ» і одночасно продовжує координувати напрямок «Позицiя Поступу».

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