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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

О внутренней
кадрОвОй
пОлитике
Главная
задача ния в стране, к которым мы стремимся, и построить такое Госунашей кадровой политики заключается в том,
чтобы добиться понимания членами организации, что мы делаем,
зачем, и как мы будем
добиваться поставленных целей. Это необходимое условие вовлечения наших людей в работу. Уже на этом этапе в процессе
реализации кадровой политики мы должны выявлять людей
способных управлять в будущем государством.
Достижение наших главных целей невозможно
без соблюдений трёх условий:
1) идеологического;
2) создания массовой организации;
3) получения поддержки народа (пиар).
1. Идеологическое направление. Ведётся работа над
созданием идеологии Гражданской Республики, разработкой
виденья того, в какой стране мы хотим жить и какие цели преследуем своей деятельностью. Результатом работы данного
направления стало создание таких стратегически важных документов как «Программа-минимум» и «Программа-максимум». Чтобы достичь своей цели нам нужно построить в
Украине новое государство, новое общество и новую цивилизацию. Детальнее с описанием работы направления можно
познакомиться в открытой группе на Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/425168874193889/.
2. Создание массовой организации, требует участия каждого члена организации в привлечении новых членов. Достигнув численности организации сначала в 1000 человек, мы
перейдём на публичный уровень и сможем громко заявить о
себе. Когда нас будет 10 000 человек – это уже политический уровень. Он даст возможность начать использовать политические
инструменты в нашей борьбе. А вот достижение стратегического
уровня (100 00 членов) дасть возможность проводить измене-
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дарство, в котором каждый гражданин смог бы чувствовать
себя свободно и иметь уверенность в завтрашнем дне. На сегодняшний день организация уже давно перестала быть потребительской и взяла курс на построение Гражданской республики,
и в своих рядах объединяет активных, целеустремленных граждан, патриотов, по сути реформаторов, которым не безразлична
судьба страны. Сегодня над привлечением новых членов в организацию, помимо личных контактов, работают три группы в
социальных сетях. Хотелось бы, чтобы каждый член организации присоединился к одной из групп и путем выполнения простых действий, не требующих большого количества времени,
внес свой бесценный вклад в общее дело. Присоединяйтесь, и с
каждым новым человеком наш общий путь достижения цели
будет становиться короче.
3. Направление «Пиар и Пропаганда» работает над разработкой способов повышения узнаваемости организации и
распространением идеологии, целей и задач. Одним из инструментов агитации и пропаганды является газета «Поступинформ». Участие каждого члена организации в ее
распространении приводит к увеличению узнаваемости организации и продвижении наших идей в массы. Также в социальных сетях созданы группы и страницы, на которых ведутся
обсуждения деятельности организации, выкладываются материалы статей и новости. И даже простые «лайки», посты и перепосты приносят большую пользу в нашем общем деле.
При вовлечении в работу в направлениях деятельности учитываются особенности, возможности и пожелания каждого человека, работа может быть ориентирована даже на самого
занятого человека от 15 минут в неделю. Когда кто-то говорит о
том, что, у него нет времени и на это, становится понятно, что это
отсутствие желания что-либо делать. Но разве у нас есть выбор?
Либо мы убираем мусор, либо мы живём на свалке. Мы должны
уходить от нынешнего образа (50 человек несут на себе 150) и,
так или иначе, обслуживают их. Наша цель вовлечение всех 100%

Громадянські середи
На Громадянській середі, 28 серпня ц.р., було проведено обговорення стану справ поступівського напрямку «Захист». Визначено, що координувати
напрямок «Захист» поки буде Артур Муляр.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Принципи практичної реалізації методів делегування в
Громадянській республіці. Дискусія, обмін думками, розробка практичної моделі. 4 вересня 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.
членов в деятельность организации, это поможет нам создать
единый кадровый кулак, способный разрушить все преграды
стоящие перед нашими целями.
Здесь мы встречаемся с определёнными трудностями, в
основном это неверие в достижение целей организацией
«Поступ», неверие в то, что в этой стране вообще что-то
можно изменить, но у нас уже нет времени на сомнения и
мы уверены в успехе, дорогу осилит идущий. Даже небольшая работа каждого из нас достаточно важна. Только сообща
мы станем силой, способной спасти нашу страну!
P.S. Тем людям, которые не хотят изменений в стране и не
хотят участвовать в нашей деятельности, предлагаем определиться со своим местом в организации!
Игорь Костин, Наталия Троянова-Малош,
члены Исполкома ГО «Поступ»

КАДРИ ГО «ПОСТУП»

кадри вирішують все!
Ця давно відома фраза на сьогодні в Поступі є самою головною. Іншими словами,
завдання №1 – МАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ.
Нагадаю три необхідних і достатніх умови
досягнення нашої стратегічної мети – побудова Громадянської республіки в Україні:
1. Ідеологія. Простіше кажучи, ми повинні створити образ
або проект нашої майбутньої держави, та розробити стратегію
і тактику наших дій в цьому напрямку, а також розробити план
реформ для переходу від сучасної олігархічної держави до
нової Громадянської. На сьогодні у Поступа вже є базова модель і зараз йде робота по її вдосконаленню і поглибленню.
2. Масова організація. Без підготовлених та організованих
кадрів, які будуть реалізовувати на практиці всі ідеологічні завдання, нічого не відбудеться і будь-яка ідея провалиться.
Тому на сьогодні це головне завдання. Поки у нас не виходить
налагодити системну роботу по залученню нових членів в організацію Поступ. Але «дорогу осилит идущий», і ми найближчим часом все-таки маємо запустити робочий механізм

приходу нових людей. Так, нам необхідно в умовах України досягти реальної чисельності організації в 100 000 членів.
3. Піар. Агітація і пропаганда. Не маючи достатніх кадрів
проводити активну агітацію і пропаганду неможливо. 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.
З трьох перерахованих умов досягнення нашої мети на
сьогодні ми маємо проблему по пункту №2 – масова організація. Нам поки не вдається налагодити системний прихід
нових людей. Чому? Відповідь дуже проста. На сьогодні у Поступа доступний лише один механізм приводу нових людей
– пошук людей методом великих чисел. Цей метод полягає
у просіюванні через наше "сито" великих масивів людей і
відбір по наших критеріях нам потрібних. Але такий метод
потребує великих трудовитрат, а значить повинні працювати

багато людей, десятки, сотні, тисячі, чим більше тим швидше
ми досягнемо потрібного результату. І якраз проблема у
тому, що нам поки не вдається залучити до такої роботи більшість поступовців. Так, на сьогодні в процесі задіяні лише 13
поступівців, це дуже мало. Нам треба «просіяти крізь сито»
10 мільйонів людей. Чому? Та тому, що нам потрібен лише
один із ста потрібної якості. Виникає логічне питання «А які
ж люди потрібні Поступу?». Як вже стало зрозумілим, нам
потрібні не всі. Поступу потрібні люди, які відповідають одночасно кільком критеріям:
1. Людина, яка не задоволена нинішнім станом справ в
Україні.
2. Людина, яка розуміє, що само собою нічого в країні не
зміниться на краще.
3. Людина, яка згодна приймати участь в організованих
діях по розбудові України, перетворення її в потужну, багату
сильну державу із достойним рівнем життя.
Дуже багато людей, які відповідають першим двом кри-

(Продовження на стор. 2)
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

кадри вирішують все!
(Початок на стор. 1)
теріям, а от третьому критерію, нажаль, відповідає реально
не так багато, можливо один із ста. Та нам цього насправді і
досить. Залишається одне, знайти 100 000 людей просіявши
10 мільйонів українців. На перший погляд здається, що завдання це непосильне. Але якщо розібратися, то якщо в процесі будуть задіяні 1000 поступівців, то на одного припадає
менше 10000 людей. А це вже цілком реальна цифра, яку
можна подолати за п'ять років інтенсивно працюючи. От така
не складна арифметика виходить. Всього п'ять років і ми отримаємо потужну масову організацію, яка буде здатна створити нову систему влади і замінити нею існуючу олігархічну,
ворожу для України. Саме цими рядками ми звертаємось до
тих, хто ще не розпочав цієї роботи.
Де ж ми шукаємо потрібних нам людей? На сьогодні єдиний ефективний і доступний механізм – через соціальні ме-

режі. Саме соцмережі дають нам можливість знайомити великі маси людей з «Поступом», його метою, ідеологією, завданнями. На сьогодні це поки єдиний механізм незалежний
від грошей, від влади і т.д.
На останок хочу зауважити, що справді кадри вирішують
все. Нам потрібні люди. Приєднуйтесь до нас і включайтесь
в роботу. Україні потрібні докорінні зміни, Україну треба рятувати вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Якщо не ми,
то хто? Якщо не нам, то кому ж жити в нашій країні? Твердохлібу, Стеценко? Невже тільки вони хочуть жити в нормальній цивілізованій Україні? Думаю, що ні. Нас багато
таких як Твердохліб, Стеценко, Замурій, Ткаченко, Шевченко,
Марченко, Гнєдаш і т.д. Нам просто треба знайти один одного і об'єднати, і все у нас відбудеться.
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!!!
Солодкий Сергій, член Ради ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Зовнішні кадри»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

рекОмендации, пОмОгающие нОвОму члену Организации
адаптирОваться в гО «пОступ»
В гражданской организации «Поступ»
сейчас стала набирать обороты кадровая
работа. Начали появляться новые члены
в нашей организации. Естственно, перед
поступовцами стоит задача – адаптация
новых членов в организации. На одной из
гражданских сред был обсужден и созданы список рекомендаций и последовательность действий, помогающих новому члену адаптироваться в ГО «Поступ».
1. Обязательное знакомство со своим представителем в Исполкоме.
У каждого члена организации есть представитель – член
Исполкома, который связывает человека с организацией. Он
знакомит поступовца с самой организацией, ее деятельностью и направлениями, которые есть в организации. Будучи членом Исполкома, представитель всегда в курсе
последних событий. Человек как можно быстрее должен познакомиться со своим представителем.
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з Днем народження і зичить, щоб Ваше
життя було схоже на сходинки вгору, які Ви
долаєте легко і під оплески!
Клименка Валерія Олеговича – 29 серпня
Остапюка Олексія Степановича – 29 серпня
Савенка Володимира Анатолійовича – 31 серпня
Стоян Марину Петрівну – 1 вересня
Геращенка Андрія Анатолійовича – 3 вересня
Лисенко Ольгу Георгіївну – 3 вересня
Тіткова Олександра Геннадійовича – 3 вересня
Доненко Жанну Володимирівну – 4 вересня
Іванову Руслану Володимірівну – 4 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОБ УТРАТЕ
Члены гражданского объединения «Поступ» выражают
искренние соболезнования коллегам: Абаевой Т.Ю. в связи с
утратой отца и братьям Шевченко В.А. и Шевченко И.А., в
связи с уходом из жизни матери. Татьяна, Вячеслав, Игорь,
мы выражаем вам наши сочувствие и поддержку. Сложно
подобрать подходящие слова для таких тяжёлых жизненных
ситуаций, однако, вы и ваши чувства нам небезразличны.

своего представителя либо другого члена Исполкома нужно
узнать, какие есть направления. В каждом направлении деятельности ГО «Поступ», как правило, есть координатор, связавшись напрямую с которым, можно узнать детальней о
деятельности того или иного направления и принять для
себя решение присоединиться к какому-либо из направлений. А дальше, совместно с координатором, определяется
работа этого человека в данном направлении.
4. Посещение Гражданских сред.
Гражданская среда – это еженедельные встречи членов
Поступа для обсуждения разных вопросов организации,
координации работы и генерации идей. Поступовские Гражданские среды – тематические. Можно посещать среды выборочно, по интересующим тематикам. Анонсы сред всегда
публикуются в газете «Поступинформ».
5. Участие в обсуждениях в группе «Поступ-координация» на Фейсбуке.
Несомненно, это один из самых главных источников новостей работы Поступа, где обсуждаются разнообразные вопросы функционирования организации. Каждому новому
члену организации крайне необходимо зарегистрироваться
на Фейсбуке и войти в группу «Поступ-координация». Группа
закрытая и не видна посторонним. Потому чтобы в нее
зайти, необходимо связаться с любым членом Исполкома и
попросить его добавить вас в группу.

2. Ознакомление со статьей «ПЕРЕЛІК КОНКРЕТНИХ
ЗАВДАНЬ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП».
В газете «Поступинформ» №507 опубликована статья, которая может использоваться как методика для поступовцев
– как найти себя в организации. В этой статье говорится,
какие задачи должна выполнить организация, чтобы додит процесс управления организацией.
стигнуть своих целей. Также описываются направления, коЕсли возникают какие-то вопросы, новый член организаторые есть в организации.
6. Посещение заседаний Исполкома
Статья также доступна на сайте ГО «Поступ» по адресу
Исполком – это управленческий аппарат организации ции всегда может их задать либо своему представителю,
http://postup.org.ua/tasks.
«Поступ». Войти в Исполком поступовец может после 6 ме- либо любому члену Исполкома.
сяцев пребывания в организации. Но присутствовать на заТатьяна Абаева,
3. Общение с координаторами направлений дея- седании Исполкома может каждый член ГО «Поступа».
член Исполкома ГО «Поступ»
тельности ГО «Поступ».
Исполком проводится раз в две недели. Посещение ИсполВ ГО «Поступ» есть разные направления деятельности. У кома покажет вам на практике, как на самом деле происхоЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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