Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

20.12.2007 – 27.12.2007

В єднанні – сила!

№ 51 (214)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП»
ИНФОРМИРУЕТ:
о результатах Гражданского обсуждения, коГосударство должно создавать и поддерторое состоялось в офисе организации 17 ок- живать в стране культ крепкой семьи.
тября 2007 года (Протокол №2) по теме:
Главные задачи государства в деле
укрепления института семьи должны
Проблема крепкой семьи в Украине. быть следующие:
Какая должна быть государственная
– реализовать на практике право на
политика в этом направлении.
труд. В первую очередь необходимо обесКак организация «Поступ» может вли- печить право на труд молодых людей;
ять на эти вопросы уже сейчас.
– создать развитую систему доступных
На Гражданском обсуждении были рассмот- детских учреждений, в том числе споррены следующие вопросы:
тивных и медицинских.
1. Обговорены и определены факторы, кото– обязательно необходимо решить
рые укрепляют семейные отношения.
проблему жилья для молодых семей, в
2. Была обговорена роль государства в деле первую очередь за счет государственного
укрепления семьи.
социального жилья.
3. По результатам Гражданских слушаний
была принята резолюция.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ!
В результате обсуждения общих фактоСИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
ров, которые укрепляют семейные отноСИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
шения, было достигнуто единое согласие
по таким позициям:
1) Единомыслие между супругами.
Этот номер газеты планируется напра2) Взаимные чувства (любовь).
вить в Секретариат Президента Украины,
3) Налаженный быт.
Кабинет Министров Украины и Верховну
4) Преданность друг другу.
Раду Украины с общественным запросом.
5) Взаимное уважение друг к другу.
Мы предлагаем представителям власти
6) Духовное благополучие.
высказать свою позицию по указанной РеНеобходимо обратить внимание, что на золюции. Кроме того, наша организация
такие факторы, как нормальный секс и хотела бы услышать мнение уважаемых
наличие детей, внимание обращалось. органов власти о роли и задачах общестНо эти факторы не были включены в пе- венных объединений, подобных организаречень. Так как по ним не было достиг- ции «Поступ» в деле укрепления института
нуто общего согласия.
семьи в Украине.
К сожалению, за недостатком времени, на
Мы также просим тех, кто будет рассмаГражданском обсуждении не был рассмотрен тривать наши обращения, принять во внивопрос о роли общественных объединений в мание, что в организации «Поступ»
деле укрепления института семьи в Украине. действует принцип ЛИДЕРСТВА. Это ознаПоэтому было решено эту часть вопроса обсу- чает, что мы, в первую очередь, сотруднидить дополнительно. Для этого предполагается чаем не с организациями, а с конкретными
назначить специальное Гражданское обсужде- должностными лицами, которые предстание и пригласить на него представителей раз- вляют эти организации. Поэтому мы проличных общественных объединений.
сим в ответах на наши Гражданские
обращения указывать всех должностных
лиц учреждения (с указанием должноРЕЗОЛЮЦИЯ:
Крепкая Семья – основа крепкого стей), которые были задействованы в отработке поставленных вопросов.
Государства.

Только те семейные и общественные отношения могут быть крепки, которые вытекают из внутреннего убеждения и оправдываются добровольным, разумным
согласием всех, в них участвующих. (Николай Добролюбов)

Новини «Поступу»
• В середу 19 грудня в офісі «Поступу» відбулась інформаційна доповідь за темою:
«Досвід Ізраїлю в побудові сильної держави», в якій взяли участь 16 членів організації Доповідач – Перший секретар
Посольства держави Ізраїль в Україні Фелікс
Міндель. Доповідь стосувалась питань державного устрою Ізраїлю, законодавства,
функціонування державних інституцій, громадських структур, їх взаємовідносин з владою та бізнесом, існування корупції. Більш
докладно читайте в наступному номері «Поступінформу.
• В середу 26 грудня заплановано підбити підсумки, обговорити діяльність «Поступу» за рік,
проаналізувати, що вдалось, а що ні. Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 2 січня офіс організації працювати
не буде.
• На середу 9 січня 2008 року призначено відкрите засідання Виконкому громадської організації «Поступ». Запрошуються всі бажаючі.
Початок о 19.00 в офісі організації.
• На середу 16 січня 2008 року заплановані
Громадянські слухання з проблеми російської і
української мови в Україні. Запрошуються всі
охочі. Початок о 19.00 в офісі організації.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Задорожну Ольгу Павлівну (21 грудня)
Серебряного Олександра Михайловича (23 грудня)

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сергей Солодкий,
член Исполкома «Поступа»
Основной взнос 10 грн, это
есть мера того, что ты живой и, как минимум, не забыл об организации. Дополнительный взнос, это уже мера беспокойства
о судьбе организации конкретного члена.
Ведь организация не может развиваться
без финансовых вливаний, вот поэтому я
и плачу дополнительные взносы, и всем
вам рекомендую.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКИМ СЛУШАНИЯМ ПО ПРОБЛЕМЕ КРЕПКОЙ СЕМЬИ
Хочу сказать по поводу гражданских слушаний
на
тему
духовных, моральных,
семейных ценностей.
Я вообще против всяких деклараций и резолюций
в
этой
области.
Обязать на государственном уровне человека жить в семье мы можем, но научить
его жить в этой семье с помощью деклараций мы не в силах. Но такие организации,
как наша могут помочь людям научиться
думать по-другому, так как семья – это государство в миниатюре. В котором есть
все поколения, бюджет, краткосрочные и
долгосрочные социальные программы,
умение определить общий курс, который

приемлем всем членам семьи.
Ведь начало семьи – это встреча двух
абсолютно чужих людей, а потом и семей с
их традициями и взглядами на жизнь. И я
думаю, если нам удастся помочь, хотя бы
нашим поступовцам научиться создавать
крепкие семьи, дорожить ими, чувствовать
себя в них счастливыми, независимо от
материального положения. Научиться дарить любовь и счастье своим близким, не
упрекая их ни в чем. Причем каждый день,
а не рассказывать о том как, хорошо будет
в светлом будущем.
Необходимо переломить стереотип
мышления о том, что некая субстанция –
государство должно давать квартиры, вставлять мозги, воспитывать детей и варить
борщ. А вот различного рода декларации
учат подходить к семье не с целью созда-

Роман Когут

Олександр
Коваленко

Денис
Чубко

Ця замітка з'явилася в результаті бурхливих
дебатів, що розгорнулись в середу 12 грудня на
обговоренні шляхів подальшого розвитку поступівської газети «Поступінформ».
Редакція газети вирішила проінформувати
про основні результати обговорення.
1. Було розглянуто критичне зауваження одного з читачів газети (до речі, непоступівця) про
відсутність в кожному номері газети передовиці

Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»

дання. Невеликий об'єм (дві сторінки формату
А4) припускає розміщення не однієї громіздкої
статті, а наприклад до чотирьох-п‘яти матеріалів. У зв'язку з цим Редакція буде вимагати, щоб
матеріали були лаконічними, зрозумілими і цікавими. Але «цікавість» матеріалів повинна узгоджуватись з основними напрямками
діяльності громадської організації «Поступ».
5. Підтвердження отримання газети це не
тільки статистика або правило хорошого тону у
ставленні до редакції, авторів статей, членів Виконкому – тих, хто бере участь в процесі створення та розсилки газети. Це, в першу чергу,
свідчення того що читач (поступівець) знаходиться в інформаційному полі організації. Щоб
організація була впевнена, що шановний член
організації живий, здоровий і з ним все гаразд.
Саме тому і виникає необхідність ще раз пояснити обов’язковий принцип Мінімальної участі
в організації (один з трьох) – обов‘язкове підтвердження отримання газети «Поступінформ».
На думку редакції і присутніх, зазначені заходи є початком перетворення «Поступінформу»
в потужну і впливову газету, яка має бути
невід‘ємною частиною поступівського Громадянського руху. Руху, який має перетворити
нашу державу в сильну із високими стандартами
життя для всього населення, а не для окремої
купки «небожителів»!

ЯК ПОЛІПШИТИ «ПОСТУПІНФОРМ»?

Юрій Гацюк

ния, а с целью потребления, Отсюда и вся
«хрень» в обществе, т.к. руководители любого уровня смотрят на страну с той же позиции.
И если мы ставим себе за цель воспитать руководителей нового поколения, то
носить за собой грабли в виде резолюций
не надо. И если хотя бы каждый поступовец будет чувствовать себя комфортно
вначале в своей семье, а потом и в своей
стране, то это уже не мало. Все разговоры
на тему высоких человеческих ценностей
должны носить характер дискуссий, а не
стенографирования деклараций. Это мое
сугубо личное мнение.

– головної статті , яка б мала принципове значення для розвитку поступівського громадянського руху. Так, передовиця – головна стаття,
необхідна в кожному номері. Але питання, в
якому вигляді, обсязі, хто її готує поки залишаються відкритими. Вирішуючи це завдання
було заплановано, що найближчим часом (з Нового року) в кожному номері повинно вміщуватись коротке повідомлення щодо стану справ в
кожному з ПОСТУПІВСЬКИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ.
2. На обговоренні було відзначено, що поступівська газета не може бути цікавою для всіх.
Вона, перш за все, орієнтована на середній
клас, інтереси якого представляє і захищає «Поступ». Головне призначення «Поступінформу» це
інформаційна підтримка (сприяння) ПОСТУПІВСЬКОГО руху на шляху перетворення України
в сильну державу, соціально орієнтовану на піднесення середнього класу країни.
3. Кожен матеріал повинен сприяти розвитку
і просуванню в суспільстві головних цілей «Поступу». Тому будь-який матеріал (у преамбулі)
повинен містити пояснення для чого цей матеріал публікується. Це дасть змогу будь-якому
громадянинові, який не має уявлення про «Поступ» і випадково познайомився з «Поступінформом» зрозуміти, про що йде мова.
4. Обсяг окремо взятого матеріалу повинен Редакція «Поступінформу»
максимально відповідати загальному обсягу ви-
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