ГРОМАДЯНСЬКА 31
РЕСПУБЛІКА
№ 737

17.12.17-23.01.18

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:

обговорення Доктрини "Громадянська
республіка" (відповіді на запитання,
пояснення, знайомство)
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання»

січня

Останніми днями було трохи вільного часу, тому мав змогу ознайомитися із тим, що ретранслюють різні «розумники» на
ФБ: читав пости патріотів, просто борців за Україну, націоналістів і різного простого люду. Багато чого є їм всім
відповісти на ті соплі та мило всяке, що зливається на загал. Але скажу лише вам.

БО МИ ЄДИНІ

Знаєте чому ми переможемо і здійснимо все задумане?

хто ЧІТКО НАМАЛЮВАВ
майбутнє України

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

хто НЕ КИДАЄТЬСЯ ІЗ

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

СТОРОНИ В СТОРОНУ
хто СИСТЕМНО РУХАЄТЬСЯ
вперед до своєї мети
ГРОМАДЯНСЬКА
хто ПЕРЕКОНАНИЙ
, що УКРАЇНА буде сьогодні, завтра і через сто років.
РЕСПУБЛІКА

Всесвіт завжди здійснює мрії тих,
хто дуже цього хоче.
Вірю, знаю, що ми все зможемо і переможемо!
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»

Нас повинно бути більше →

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

ОРИЕНТИРЫ (ПЛАН) РАБОТЫ ГО «ПОСТУП» В 2018 ГОДУ
(СОГЛАСОВАНО В ЯНВАРЕ 2018 Г.)

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ направление
Работа идеологического направления сосредотачивается
на разъяснении Доктрины «Гражданская республика».
Дополнительная задача идеологического направления:
определиться с вопросом по земле.
ПОЗИЦИЯ ПОСТУПА
Цель: сделать «Поступ» лидером общественного
мнения. Ориентир: выпуск позиции организации с
регулярностью, не менее одной в месяц, с последующим ее
распространением. Позиции должны быть креативными, а
не реактивными.
Каждая позиция должна выкладываться в том числе
и на канале «Поступа» в Ютубе.
КАДРОВОЕ направление
ВНУТРЕННИЕ КАДРЫ, приоритетное направление. Цель
– создать кадровый монолит.
Вектор работы – вовлечение всех членов «Поступа» в
деятельность.
Принцип достижения - добиться того, чтобы каждый
член организации знал и понимал суть деятельности
организации (все разделы Доктрины). Для этого включить
в программу «Пять минут» всех членов организации.
Наладить процесс повышения уровня знаний членов
организации «Поступ», провести работу с тем, чтобы
каждый член «Поступа» изучил книгу Ли Куан Ю
«Сингапурская история: из «третьего мира» – в первый».
Провести комплекс командообразующих мероприятий.
ВНЕШНИЕ КАДРЫ
Решить задачу численного роста организации «Поступ».
На первом этапе цель остается прежняя: добиться
регулярной работы команды поступовцев. Принцип
работы для членов команды: каждый день стартовать не
менее одного нового диалога по знакомству с «Поступом»
с двумя целями: поиск тех, кто к нам присоединится
и расширение информационного поля «Поступа».
Минимально необходимая команда для такой работы – 24

человека.
В этом случае организация просто удерживает свои
позиции.
Успех определяет два фактора: общее количество
начатых новых диалогов и доведение каждого диалога до
логического завершения.
ПРОПАГАНДИСТСКОЕ направление
Основной упор в работе пропагандистского
направления делается на пиаре следующих позиций:
1. «Поступ» – единственная структура, которая знает
суть проблем в Украине, имеет конкретный план
действий и движется по этому пути.
2. «Долой
демократию!» и «За Гражданскую
республику!».
3. Построение Великой Украины.
4. Лозунги-задачи.
5. Друзья – патриотически настроенные граждане,
поддерживающие Украину не словом, а делом.
6. Враги – социальные дроны.
Главный вектор работы направления – расширение
информационного поля воздействия «Поступа» на
общество. Информационное поле включает в себя:
- количество адресной рассылки газеты «Гражданская
республика», стратегический уровень (переход
количества в качество) – достижение 10 000 рассылочной
базы;
- количество «лайков» страницы «Поступ» в ФБ,
стратегический уровень – достижение 10 000 «лайков»;
Сделать 12 (один в месяц) профессиональных коротких
роликов.
Инструменты пропагандистского направления:
Газета «Гражданская республика». Перейти на более
высокий ее уровень. Девиз: газета – общее дело!
САЙТ
Переработать интернет-сайт организации. Любой
зашедший на сайт должен легко понять, чем занимается

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
№1, ЩО ВІДБУЛОСЯ 15.01.2018 р.
На засіданні були присутніми 12 членів
Виконкому (при кворумі 9):
Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Лемешко Д.І.,
Соколов К.А., Солодкий С.М., Тацій Д.М.,
Твердохліб М.М., Ткаченко І.В. (дистанційно по
телефону), Троянова-Малош Н.М., Хлиптун А.А.,
Черниш О.В., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Малихіна Н.А., Муляр А.М., Нестеренко О.А.,
Чубко Д.Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Шевченко В.А.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Наступний черговий зі сплати членських внесків
за січень 2018 р. – Малихіна Н.
2. Затвердити поточний план роботи ГО «Поступ»
на 2018 рік.
Секретар наступного засідання Виконкому –
Чубко Д.Г.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ»
заплановано провести у понеділок 18.12.2017 р.
организация «Поступ» и найти все ответы на вопросы по
его стратегии и тактике. Убрать в нем всё лишнее.
ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИИ
Публичные акции следует рассматривать и готовить как
информационные поводы для расширения поступовского
информационного поля.
Цель: организация и проведение таких акций, которые

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

17.12.17-23.01.18

ОРИЕНТИРЫ (ПЛАН) РАБОТЫ ГО «ПОСТУП»
В 2018 ГОДУ (СОГЛАСОВАНО В ЯНВАРЕ 2018 Г.)
будут популяризировать гражданскую идеологию.
РЕГИОНЫ
На момент перехода к политическому этапу (при
достижении численности организации 1000 членов)
организация должна уже иметь действующую
региональную сеть. Региональная сеть должна иметь

минимум восемь региональных центров по Украине в
разных областях.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Увеличить количество поступовцев,
вносящих дополнительные взносы до 50%.

регулярно

Реальный, победный марш «Поступа» и гражданской идеологии в стране начнется только после того, когда количество
тех, кто понимает и поддерживает путь «Поступа» достигнет критической массы. Параметры для ориентира такие:
знают и понимают суть движения организации – около 80 % поступовцев. После этого в организации естественным
путем останутся только те, кто будет ПОДДЕРЖИВАТЬ путь. И вот после этого и начнется победный марш.

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА –
НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»
Для багатьох людей дуже важливо невпинно
покращувати побутову ситуацію навколо себе. І чим вищий
рівень загального розвитку людини, тим глобальніше
поле для покращень. Дріб’язкові люди дбають лише про
миттєве особисте благо для себе, а люди, що протягом
життя навчилися бачити далі власного носа, зазвичай,
забезпечують власне благополуччя у стратегічних
масштабах. Тобто, на довгострокову перспективу. Саме
в стратегічному полі і криється відповідь на питання
«як стати успішним, заможним і щасливим?». У деяких
випадках це навіть питання банального виживання
людини. Але вирішення стратегічних задач потребує
від людини певних можливостей і ресурсів. От тут ми і
підходимо до основної проблеми людини, яка стосується
того, як змінити самотужки глобальну ситуацію.
Візьмемо для прикладу ситуацію з розкиданим по
вулиці сміттям, яке псує всім нормальним людям настрій.
Одна конкретна людина може прибрати сміття на певній
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ділянці, зробити і розвісити оголошення, поставити
додаткові смітники тощо. Чи допоможе це цій людині
більше не бачити сміття і не засмучуватись з того
приводу?! Звісно, що ні! А якщо збільшити людський
ресурс борців із чистотою до, скажімо, двадцяти людей?
Тоді можна домовитись із комунальними службами
про прибирання та вивіз сміття, централізовано
розповсюдити
агітматеріали
щодо
дотримання
чистоти та можливо, навіть, пригрозити штрафувати за
засмічення певної території. Але чи гарантує це хоча
б третину бажаного результату?! Знову ні! Тоді що ж
робити, щоб вирішити проблему, яка не дає нормально
жити в двадцять першому сторіччі? Як звичайній
людині змусити парламент прийняти необхідний закон,
змусити президента його підписати, змусити суд визнати
його конституційним і, нарешті, змусити відповідне
міністерство діяти згідно з цим законом? По факту
треба зробити ледь не черговий Майдан, щоб вирішити
проблему, шляхи вирішення якої знає кожен небайдужий
громадянин. Для когось це може бути проблема сміття,
для когось проблема безхатніх тварин, а для когось
проблема кримінальної обстановки в районі чи місті.
Джерело всіх подібних проблем одне – відсутність
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ
По организации был проведен опрос по поводу уплаты
дополнительных взносов. Каждому поступовцу было
задано два вопроса: «Почему в организации те,
которые дают дополнительные взносы, их дают, а те,
которые не дают, их не дают?». Приводим Вам один
из таких «интересных» ответов:
Ответ, полученный в ходе опроса:

«Не дают взносы потому, что не видят
смысла тратить деньги».
Комментарий к ответу:
Павел Титаренко
член ГО «Поступ»
Люди, которые не делают допвзносы, объясняя это
отсутствием смысла, не видят смысла вообще в нашем
пути. Дополнительные взносы для организации – это
дополнительные рычаги влияния на окружающее
информационное пространство. В первую очередь,
это возможность дополнительной рекламы.

доступного інструменту впливу на локальну ситуацію.
Щоб змінити стан речей, треба змінити форму діалогу
між конкретною людиною і владою. Простіше кажучи,
потрібно змінити нинішню систему влади на ту, яка
забезпечить людей достатнім рівнем повноважень для
вирішення локальних питань. Саме такою формою влади
є Громадянська Республіка, яка гарантує всім охочим
гідні політичні можливості.
________________________________________________

ПРО РОБОТУ, ПОЛІТИКУ ТА МАЙБУТНЄ
Олег Альохін
член ГО «Поступ»
Нашу країну потрібно ставити за приклад, який
яскраво розкриває усі недоліки демократичного
устрою формування влади. Недоліки настільки
суттєві, що надають можливість можновладцям
безкарно і відкрито гнобити населення країни з
розкраданням усіх наявних ресурсів. Проте, так
буде не завжди. І вже не за порогом той час, коли
в Україні буде впроваджено інший державний
устрій – Громадянську республіку – з впровадженням
новітніх елементів державного ладу, який відкриє
усім громадянам країни можливість особисто брати
участь в управлінні країною. Чудово, що в нашій країні
багато достойних людей, які можуть взяти участь у
розбудові нової держави. Однак, для виконання цієї
нелегкої справи вони повинні мати відповідні знання
та навички. Усвідомлюючи це, необхідно замислитись,
чи задовольняє наше місце роботи отриманню таких
знань та навичок? Чи «гідна» у нас робота?
На згадку собі та для тих, хто вагається змінювати чи
не змінювати місце своєї роботи, хочу навести основні
ознаки гідної роботи з точки зору розвитку людини.

Рівень заробітної плати та недоліки неофіційного
працевлаштування не розглядаються.
Отже, ознаками гідної роботи є:
1. Не є гідною робота, де відсутня можливість
вчитись, підвищуючи свій професійний рівень. Окрім
особистої деградації, Ви зіштовхнетеся з відсутністю
розвитку компанії, великою кількістю менеджерських
помилок, низькою продуктивністю праці та низькою
заробітною платнею.
2. На роботі хтось повинен бути кращим за Вас,
бажано за декількома напрямами. Хтось більш
професійний, більш комунікабельний. Якщо мова
йде про спорт, то сильніший, спритніший. Те ж саме
стосується і доходу, серед бідних багатшим не станеш.
3. Робочий процес повинен бути організований з
урахуванням вимог чинного в країні законодавства
з охорони праці. У іншому випадку існує ймовірність
завершити трудовий шлях на лікарняному ліжку. Також,
суттєве значення має медичне страхування за рахунок
роботодавця.
4. Керівництво компанії повинно турбуватись про
майбутнє своїх працівників. Турбота повинна бути
продуманою. Задавати питання: «Як справи?» –
недостатньо. Відсутність турботи означає наявність
авторитарного керівництва, велику кількість команд
наказного типу, коефіцієнт корисної дії від виконання

яких завжди на низькому рівні.
5. Відпочинок для працівників повинен бути
спланований. Там, де немає спланованого відпочинку,
немає і спланованої роботи.
6. Неможливо довго перебувати там, де Вас не
поважають. Якщо таке трапляється, то необхідно
розуміти, що дане місце не для Вас. Робота в таких
умовах – пряма дорога до депресії і нервових зривів.
7. Неможливо довго працювати там, де відсутні друзі.
Якщо на роботі у Вас немає друзів, то майте на увазі,
що Вам доведеться нелегко в боротьбі з колегами. Між
дружбою та ворожнечею немає середини. Або друг, або
ворог.
8. Компанія повинна займатись благодійністю. Якщо
в компанії є місце милосердю, то є надія, що у скрутний
для Вас час Вам допоможуть.
9. Остання важлива вимога – культура. Перші ознаки
культури – це культура мови. Головне, щоб у колективі
не лаялись. Де лаються, немає розумності. А чи є нам
місце серед нерозумних? Релігійні люди знають, що
нецензурна лайка змінює долю не в кращу сторону.
Наведені вище ознаки потрібно враховувати не
лише при виборі роботи, а і в будь-яких інших сферах
людської діяльності.
________________________________________________
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