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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ – РЕАЛІЇ НАШОЇ ЧАСУ
«Поступ»
створюють
сильні особистистості. Поступ держави Україна повинен формуватися сильними
особистостями із сильною
громадською позицією. Має
відбуватись безперервний
рух до диктатури закону та
сильної економіки.
Вибравши вектор руху організації і держави поступовці починають визначати шляхи ефективного розвитку усіх напрямків діяльності.
Досвід показує, що створювати організацію, а тим
більше Державу, на папері та на словах не можливо.
Потрібні конкретні кроки. Які?
Українське суспільство недосконале. Бюрократичні
проблеми, проблеми влади, молоді, суспільства,
науки, дитинства, проблеми охорони здоров’я – нам
доводиться стикатися з ними чи не кожного дня: закриваються програми молодіжного кредитування
житла, скорочуються реальні соціальні допомоги матерям та інвалідам. Все складніше здобувати якісну
освіту. Народ забуває рідну мову, пісні, обряди –
втрачається щось цінне.
Стикнувшись з проблемою віч-на-віч, навіть сильні
особистості часто опускають руки.
Згадайте, друзі, девіз, який ніколи не втратить своєї

хто висуває ініціативу – веде її за підтримки членів
організації «Поступ» та користується для її впровадження усіма ресурсами організації.
Соціальна ініціатива має право та навіть обов’язок
переростати в глобальні соціальні інвестиційні
проекти.
Ресурси організації – це ресурси для впровадження соціальної ініціативи.
Соціальні ініціативи можуть і повинні виходити за
межі організації «Поступ». Пройшовши ряд публічних
обговорень на шпальтах газети «Поступінформ», на
поступівському форумі, на загальних середах і просто
тет-а-тет, соціальна ініціатива має бути підтримана
громадою. Після цього створюється програма реалізації ініціативи, конкретні шляхи її вирішення.
До вирішення ініціативи мають залучатися інші
об’єднання, серед яких – ЗМІ, партії, рухи, інвестори,
державні установи тощо.
Соціальна ініціатива, знайшовши гідну пітримку в
суспільстві (як моральну, так і фінансову) почианає
працювати, вирішуючи початкову проблему.
ПРИКЛАД
У члена організації «Поступ» К. виникла зважена і
цілком ідея створення соціальної ініціативи – впровадження інтернет-порталу під робочою назвою
«Україна про українців». Головна мета проекту – ство-

Самым лучшим правительством будет то, которое поменьше будет править, тесно
замкнувшись в своих законных привилегиях, и которое предоставит свободное
поле инициативе каждого. (Эдмон Абу, французский писатель XIX в.)
актуальності: «В єднанні – сила». Об’єднатися, означає,
– стати сильнішими. Знаючи проблеми, які потрібно
розв’язати, ініціативним людям по силах згуртувати навколо себе небайдужі до конкретної ідеї організації, рухи,
профспілки, аби разом виробити спільну програму і
обов’язково досягнути її впровадження!
Відсьогодні члени організації «Поступ» починають
створення ініціативного центру нашої організації – Центру соціальних ініціатив! В його основу покладена згуртованість та небайдужість членів організації до проблем
України та українців. Будь хто може почати просувати
власну соціальну ініціативу до її впровадження.
Головна умова – це важливість ідеї для людей.
Соціальна ініціатива – це те, що зможе покращити
життя суспільства, громади, міста, селища, вулиці.
Соціальна ініціатива – це проблема, яка не має вирішення з боку держави.
Соціальна ініціатива – це ініціатива членів «Поступу», яка за принципами громадянського суспільства згуртовує навколо себе подібні до неї організації,
рухи, партії, блоки, профспілки і т.д.
Завдання соціальної ініціативи – знайти шляхи вирішення проблеми і надати їй якомога більшого розголосу, аби в майбутньому її розв’язати.
Соціальна ініціатива завжди дивиться в бік людей.
Усе, що не стосується підприємництва, політики та
релігії може стати соціальною ініціативою.
Соціальна ініціатива – надбання її ініціаторів. Той

рення дієвого інтернет-ресурсу, який має гідно представити Україну іноземцям та самим українцям,
висвітливши щонайменше 25 актуальних тем сучасності, серед яких: «Україна культурна», «Українці за
кордоном», «Українські традиції», «Україна туристична» тощо.
Мова сайту – англійська та українська. Портал має
зібрати в собі найактуальніші матеріали українських
реалій, журналістські дослідження, і бути цікавим, неупередженим, створювати позитивний імідж України
за кордоном.
Знаючи на своєму власному досвіді, що подібних
інтернет-часописів досі не існувало, і що зібравши достатньо підтримки цей проект може дійсно стати революційним в аспекті підтримки іміджу країни, та
обізнаності українців, член організації «Поступ» К.
звертається до координатора центру соціальних ініціатив з проханням розглянути та підтримати його
концепт та винести його на загальне обговорення з
подальшим втіленням його в життя.
НАСТУПНІ КРОКИ:
- Суть проекту викладається на інтернет-форумі
«Поступу» для його початкового обговорення;
- Ведеться пошук ініціативної групи проекту на чолі
з ініціатором;

(Продовження на стор. 2)
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Новости «Поступа»
• 7 марта в офисе организации в ходе подготовки новой редакции программы «Поступа» состоялся обмен мнениями по достижению
Активной Гражданской Позиции (АГП), в котором
приняли участие 14 человек. В ходе обсуждения
пришли к выводу о необходимости внедрения в
обществе Активной Гражданской Позиции. При
обсуждении основная дискуссия велась об
общем понимании АГП, одна сторона рассматривает АГП как обязанность граждан, другая как право. В результате было решено продолжить обсуждение в дальнейшем. Основными
практическими шагами по достижению АГП в обществе определили - информирование граждан
и проведение соответствующего обучения.
• 14 марта в офисе «Поступа» (19:00) в рамках
подготовки новой редакции поступовской программы «В единении – сила!» должен состоятся обмен мнениями по достижению
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ.
• 21 марта офисе организации (19:00) в рамках подготовки новой редакции поступовской
программы «В единении – сила!» запланировано обмен мнениями по достижению ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ МОРАЛЬНЫХ
ДУХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.
• 28 марта (офис «Поступа», 19:00) запланировано Общее собрание кредитного союза
«Поступ-Кредит».
• На 4 апреля намечен информационный доклад о языковой политике. Докладчик – Колисниченко Вадим Васильевич, народный
депутат Украины.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Шевченка В’Ячеслава Анатолійовича (11 березня)
Гладченко Оксану Петрівну (12 березня)
Єреська Володимира Михайловича (12 березня)
Танцевальная тренировка – борьба со стрессом!!!
В зале заседаний ОО «Поступ»
Бальные и латиноамериканские танцы
Дополнительная информация по
т.: 403-72-24%; 8-067-966-33-59
Кредитна спілка “Поступ-Кредит” надає позики
сумою від 100 грн. до 20 тис. грн. строком від
1 місяця з гнучким графіком погашення.
Процентна ставка від 0,1 % на день.
тел. 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
тел. 8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ – РЕАЛІЇ НАШОЇ ЧАСУ
- Мобілізуються усі діючі центри «Поступу», для визначення шляхів взаємовигідної співпраці (юридична
підтримка від юридичного центру, технічна підтимка
поступовського порталу (бізнес-центр), вихід через
політичний центр на контакт з політичними партіями;
- Готується бізнес-план проекту, що передбачає
механізм його реалізації, необхідні ресурси, шляхи
вирішення, систему залучення партнерів та систему
координацією проектом тощо;
- Проект виноситься на загал для обговорення
усіма членами організації;
- Проект починає свою реалізацію. Відбувається
пошук та залученням партнерів, інвесторів, споріднених груп, дії по реалізації проекту коригуються
спільною програмою;
- Запуск проекту;
- Контроль проекту – регулярний звіт ініціативної
групи перед Організацією «Поступ»;
- Подальша робота до повного завершення ініціативи.
На сьогоднішній день центр соціальних ініціатив починає своє формування. Зазначу, що із самого початку

(Початок на стор. 1)

центр потребує підтримки з боку членів організації. В
першу чергу це стосується ініціативних людей організації, небайдужих до подій та проблем, що нас оточують.
На разі Центру потрібні регулярні зустрічі, обговорення соціальних концепцій, нереалізованих ідей,
розвиток та підтримка ініціатив – усе те, що стане запорукою майбутнього руху.
Усіх, хто небайдужий до ідеї перетворення нашого
суспільства на краще, – запрошую приєднуватися,
ставати інціаторами та координаторами Центру.
Якщо у вас виникли запитання або ідеї з приводу
дії та майбутнього Центру Соціальних Ініціатив, якщо
ви маєте конкретні ініціативи – давайте просувати їх
разом. Виходьте на контакт!

Михайло Любиць,
член ГО «Поступ», координатор Центру соціальних ініціатив
т. 8(067)984-00-95,
e-mail: miha_el@mail.ru

ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ
Останнім часом дедалі частіше лунають вислови стосовно можливості проведення дострокових парламентських виборів. І природно, що ця новина в різний
спосіб бурхливо обговорюється суспільством.

По-четверте, прихід до влади певної політичної сили,
як зазвичай, веде до зміни уряду, як це було досі.
Умовно, кожен рік незалежності – новий склад Кабінету Міністрів. Будь-якому урядові треба дати шанс
досягти якихось результатів – чи позитивних, чи негативних, а тоді давати оцінку. Постійні зміни вищого
органу виконавчої влади лише сприяють уникненню
відповідальності за покращення якості життя.
І насамкінець, в усякому разі перспектива дострокових
виборів (Президента, Парламенту) незалежно від того
кому належить ініціатива їх проведення виглядає як
ніщо інше, як чергова спроба масштабної піар-акції
або задоволення певних політичних амбіцій, бо на сьогодні в країні існує багато нагальних проблем державного рівня, на яких слід зосередити основну увагу.

Громадська організація «Поступ» вважає, по-перше, сама
можливість проведення будь-яких виборів найближчим
часом – це черговий крок до втягування суспільства в
перманентний виборчий процес, який, насамперед, загострює суспільно-політичне протистояння і порушує засади стабільного функціонування економіки.
По-друге, як показує досвід останніх виборчих баталій,
під час виборчих перегонів займатись питаннями економічного розвитку країни нікому – всі на барикадах.
По-третє, вибори – це звісно видатки на їх організацію,
які мають бути сплачені звичайними платниками податків – виборцями. Чи багато з нас погодяться на таке? Юрій Гацюк, член Ради,
Можливо краще кошти витратити на впорядкування головний редактор «Поступінфому»
доріг, наприклад в Криму.

Желающим посетить премьеру балета «Лебединое озеро» (с участием солистов Большого
театра России), который состоится 1 апреля
(19:00) в Национальной опере обращаться к
Наталье Клименко по т.: 8(067)-966-33-59.
Громадянська газета неможлива без громадян. А колектив «Поступінформу» працює саме
для Вас. Отже щоб зробити її краще просимо
всіх небайдужих завітати на відкриті збори
редколегії, які відбуваються по вівторках о
19:00 (вул. Лабораторна, 11).

Блицgопрос
Референдум о досрочном
прекращении полномочий
киевского мэра Л.Черновецкого. Ваше мнение?
Орлов Дмитрий: Мне очень не
нравиться то, что Черновнецкий перенес внутрибанковские правила управления на систему
управления городом. Не нравиться то, что в
мэрии сидят «праэксовские» работники. Поэтому, субъективно, я за снятие его с должности, вопрос в том кого мы можем получить
взамен?
Шиденко Андрей: Согласен на 100%.
Чубко Денис: Затрудняюсь ответить.
Аноприенко Артем: Я только за.
Повх Олег: Я за. Но может прийти другой
еще более «беспредельный» мэр. Нужна четкая система контроля, вмешательства и наказания за превышение полномочий. Думаю с
этого надо начинать.
Шамакина Лариса: Я за снятие его с должности. Вообще то этот вопрос давно надо
было поднять.
Гацюк Юрий: Если считать, что богатый человек тот, у которого есть крыша над головой,
тогда категорично «за»!

Подготовил Олег Повх,
журналист "Поступинформа"

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері
газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше 1 місяця станом на 07.03.2007

Перелік членів організації, які в лютому 2007 року зробили додаткові
внески на розвиток «Поступу» (12 осіб, троє побажали свої прізвища не
оприлюднювати).
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