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Україні, ані в інших країнах. Соціальні дрони – це якраз 
і є та біомаса, про яку так полюбляють іноді говорити. 
Соціальні дрони завжди живуть  так, як їм скажуть ті, 
хто при владі. А при владі можуть бути різні. І олігар-
хія, і іноземні агенти чи просто іноземці, і громадяни із 
патріотичним налаштуванням, прогресивні, регресивні, 
тощо. Так от, для того, щоб у владі були ті, хто не агенти 
і не олігархія, потрібно одне – об’єднання громадян 
із внутрішнім бажанням особисто щось робити задля 
розбудови своєї держави. І такі громадяни, дійсно, 
об’єднуються, якщо виконуються дві умови. Перша – 
це ідеологічна база об’єднання, тобто модель і  план 
побудови нової держав. І друга умова – це постійна 
діяльність ядра команди, по збільшенню кількості такої 
команди, яка якраз і йде зазначеним планом щодо побу-
дови нової держави. В будь-якій країні завжди править 
не більшість, а меншість. Активна і динамічна меншість. 
Це значить, що, на щастя, від соціальних дронів ми не 
залежимо. І на них можна взагалі не звертати увагу, 
навіть, якщо їх і відносно багато. Ми шукаємо тих, хто 
всі ці слова розуміє, згоден з ними і згоден діяти! 

А соціальні ліфти? Де ж справедливість,  якщо треба 
працювати на Велику Україну, а за це ніякої винагороди 
нема. Єдина винагорода – це нова країна, можливо, 
набагато краща, ніж зараз. Але ж і соціальні дрони цю 
ж винагороду отримають, без взагалі ніякої участі в 
цьому процесі! Якщо хтось дочитав до цього моменту і 
на питання про соціальні ліфти відповідь не зрозумів, 
то йому ми рекомендуємо прочитати ще раз з самого 
початку. І якщо після цього знову не зрозуміє, то так і 
буде. Бо важко бовдуру пояснити, що якщо ти стаєш вла-
дою, або частиною влади, то це вже і є соціальний ліфт. 
Звичайно, ніхто не буде просто так «роздавати слонів 

та бананів», якщо ти просто рахувався в організації і 
платив членські внески. Ти маєш ще й щось робити. І от 
коли ти це «щось» робиш корисне для руху, то ти стаєш 
корисним цьому рухові. А корисні люди завжди живуть 
краще, ніж ті, які нікому не потрібні. Мабуть, про соці-
альні ліфти достатньо сказано.

Тепер трохи треба сказати про строки досягнення 
мети. Питання «скільки потрібно часу, щоб побуду-
вати успішну країну?» відповіді не має. Досвід історії 
каже, що ті, хто рухається в цьому напрямку, вперто 
рухаються, дуже-дуже вперто рухаються, то часто отри-
мають перемогу. Так, часто, але не завжди. Чому «не 
завжди», тому що тут багато є умов і в кожному кон-
кретному випадку вони свої власні і специфічні. Але 
точно ясно, що алергію від того, що не знаєш строків 
досягнення мети отримує той, хто або нічого не робить, 
або нічого і не збирався робити. А просто вважав, що 
бути поряд з тими, хто рухається, буде корисно. Ось і 
чекають такі «діячі», а коли ж нарешті буде перемога! 
Якщо так себе вести, то можна і не дочекатись. А якщо, 
все-таки дочекаєшся, то свято перемоги чомусь пройде 
повз такого очікувача. Те, що сказано, не означає, що ми 
маємо працювати, не розуміючи, коли ж ми досягнемо 
успіху. Ні, таке розуміння має бути і воно є. Але терміни 
вимірюються не часом, а конкретними рівнями певних 
досягнень. Звичайно, можна спробувати спрогнозувати, 
коли той чи інший рівень буде досягнуто. Але зазвичай 
ці прогнози ніколи не відбуваються. І, доречи, часто так 
буває, що реальна перемога приходить швидше, ніж її 
очікують, навіть, і песимісти.

________________________________________________

Ми отримали ось такий коментар:
«Мені складно сприймати діяльність будь-якої 

організації, коли вона не прив'язана до строків 
досягнення певних результатів її стратегічних 
цілей і завдань. Це викликає алергію. Громадяни 
шукають можливості соціальних ліфтів, а тому 
їм важливо знати, коли вони доберуться на певний 
поверх громадського або/і державного життя…»

Давайте розбиратись.
Яка головна мета діяльності організації «Поступ»? 

Головна мета діяльності «Поступу» –  це побудова Вели-
кої України. Все, більше ніяких цілей нема. У організації 
«Поступ» нема завдання сприяти соціальним ліфтам 
її членам. Діяльність в організації взагалі не перед-
бачає ніякої гарантованої віддачі тому, хто прикладає 
зусилля для того, щоб наша Батьківщина перетворилась 
на потужну, сильну державу. І ось це і є головним кри-
терієм відбору, для того, щоб знайти тих, хто підходить 
до «Поступу», а хто ні. Тобто отримання власної пер-
сональної користі, крім того, щоб країна стала успіш-
ною, не передбачається! Це принцип! І саме людей, 
хто погоджується із таким принципом, ми й шукаємо. 
І як показує досвід, наш власний, то громадян із таким 
психологічним підходом значно більше, ніж очікува-
лось. Так, соціальних дронів, які взагалі не вважають 
за потрібне щось робити задля України більше, ніж 
громадян із патріотичним настроєм. Але із соціальними 
дронами ніхто і ніколи нічого путнього не досягав. Ані в 
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З того, що нам показали, очевидно, що 
Зеленський поїхав туди «попити водички». Його 
домовленість про обмін полоненими «всіх на 
всіх» до кінця року - це така собі історія... 

«Домовленості з Росією не варті паперу, на 
якому написані» .

Бісмарк 

Ні про які домовленості чи гарантії від 
Меркель Зеленський не сказав (можливо, їх і не 
отримано). 

А загалом, Зеленський, фактично, таким 
чином, закріпив за Росією статус посередника 
між Україною та сепаратистами, а не країни-
агресора. Бо його слова про «виведення 
іноземних воєнних формувань» - це щось 
абстрактне. А те, що про Крим ніхто так і не 
розмовляв, з натяком, що може бути розмова у 
майбутньому, означає, що ця тема не на порядку 
денному.
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Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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Платити чи не платити додаткові членські внески? 
Для тих, хто розуміє, що це і навіщо, - таке 
питання не стоїть. Якщо ж Ви не знаєте відповіді 
на ці питання, то це не Ваша провина, а наше 
недопрацювання. Саме тому пропонуємо Вам діалог, 
який дасть змогу зрозуміти, що таке додаткові 
членські внески і навіщо їх збирає організація.

Питання:
Вітаю. Хочу дізнатись твою думку. Що нам треба 
зробити, щоб додаткові внески платила більша 
кількість поступовців? А ті, які платять, збільшували їх 
суми?
Відповідь:
Придумала тільки, що потрібно збирати не взагалі 
на щось, там нам на розвиток, а повідомляти на що 
конкретно потрібно і яка сума.
Питання:
Ясно. Відповідь не правильна. Хочеш розібратися 
чому?
Відповідь:
Звісно, хочу.
Питання:
Добре. Давай розбиратися.

Це гасло тим чи іншим чином було присутнє в усіх 
успішних рухах, які мали бажання змінити ситуацію в 
своїй країні. Зміна системи влади потребує того, щоб 
бажання саме цих змін охопило суспільство. Але для 
цього потрібно, щоб про ці зміни суспільство щонайменше 
дізналось, бо не можеш хотіти того, чого не знаєш. Наша 
громадянська ідеологія виражена в нашій Доктрині. Для 
того, щоб ідеологія заволоділа громадянами, її необхідно 
розповсюджувати. Так, розповсюдження ідеології – це 
питання пропаганди та її методика, але є в нас один вид 
діяльності, що виконує одразу дві задачі – розповсюджує 
знання про нас та залучає нових членів організації. Так, 
мова йде про принцип залучення нових членів організації 
через соціальні мережі.

Давайте зупинимось на цьому питанні та проглянемо 
позитивні і негативні сторони такої діяльності. По-перше, 
слід зазначити, що ця робота побудована на принципах 

ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ5025

Наталя Троянова-Малош
    член Виконкому ГО «Поступ»

Що для нас означає регулярна сплата додаткових 
внесків?
Відповідь:
Давати можливість організації просувати нашу 
ідеологію методами, які потребують грошових витрат.
Питання:
Не так. Ще 49 спроб? :))
Відповідь:
Людина розуміє, куди ми йдемо і для чого нам це 
потрібно. І для швидшого досягнення мети підтримує 
нас фінансово.
Питання:
О! Супер. А ще точніше?
Відповідь:
Додатковими внесками підтримують ті, хто знає, 
розуміє та приймає нашу ідеологію Громадянської 
Республіки.
Питання:
А можуть підтримувати ті, хто і не знає і/або не розуміє 
нашого руху?
Відповідь:
Можуть. З розумінням: “А може з цього щось і вийде, і я 
з цього щось урву.”
Питання:
А можуть підтримувати просто, без “урву”?
Відповідб:
Можуть.
Питання:
Я теж так думаю. Тепер йдемо далі.

перебору великої кількості людей («кандидатів»). Ми 
залучаємо прихильників, які вже мислять, як ми, – відчува-
ють, що демократія має недоліки, що треба міняти систему 
влади, що в України є тільки один шлях – стати Великою 
державою. Так, ми не переконуємо, не нав’язуємо свою 
думку. Якщо людина не впевнена, або не розділяє думку, 
то ми з нею не працюємо.

Що собою являє робота зі знайомими. Раніше була 
практика по залученню до організації знайомих та людей 
зі свого кола спілкування. В цій практиці є дуже велика 
низка недоліків для побудови ідеологічно монолітної 
організації. Це пов’язано із тим, що людина («кандидат») 
розглядає організацію не через призму ідеології та своєї 
причетності, а через наявність/відсутність авторитету у 
того, хто її агітує вступити до «Поступу». В подальшому ми 
можемо отримати ситуацію, що з цією особою ми будемо 
прощатись через ідеологічні розбіжності. Або з причини 
того, що людина взагалі не цікавиться діяльністю організа-
ції, бо прийшла «причепом» за кимось із «Поступу».

Тепер розглянемо, які позитивні сторони є в цій 
роботі. Перше – системна робота по залученню кадрів 
шляхом перебору гарантовано дає результат. Але для того, 

Чи можна рахувати підтримку в розмірі 5-50 грн. 
матеріальною, чи це скоріше моральна підтримка? 
Якщо дивитися з точки зору того, хто дає додаткові 
внески.
Відповідь:
З точки зору будь-кого це моральна підтримка в такому 
розмірі.
Питання:
І я так вважаю.
Ось ми і прийшли до того, що додаткові внески у нас — 
це моральна підтримка. А з якої суми можна вважати, 
що людина надає нам не моральну, а матеріальну 
підтримку.
Відповідь:
Хоча б з 1000 грн.
Питання:
І я так вважаю. Мене радує, що думаєм однаково. А 
тепер пропоную повернутися до твоєї самої першої 
відповіді. З неї видно, що твоя відповідь правильна, 
якщо говорити про фінансування. Але якщо до 
додаткових внесків відноситися як до підтримки, 
то тут вже невідповідність. А якщо не просто як до 
підтримки, а як до моральної підтримки, то тим більше 
не відповідає. Людина або підтримує рух, або не 
підтримує. І немає значення, є конкретна розшифровка 
витрат, або її немає. Так?
Відповідь:
Так.
________________________________________________

щоб результат був достатньо ефективний - треба збільшу-
вати команду. З чим це пов’язано. Практично визначено, 
що одна тисяча звернень щодо ознайомлення з органі-
зацією гарантовано дає збільшення нашої команди на 
одного поступівця. (Це гарантовано, на практиці трохи 
більше). Отже, тепер можна прорахувати, яка кількість 
команди має бути, щоб організація почала зростати.

Другий позитивний момент. Завдяки такій роботі 
ми отримуємо не тільки збільшення нашої команди. 
(Причому ми отримуємо прихильників, однодумців, які 
повністю розділяють нашу ідеологію, та готові працю-
вати і рухатись з нами, а не «випадкових» людей). Також 
ми адресно розповсюджуємо знання про «Поступ» та 
Громадянську ідеологію. Психологічно сильно, коли 
людина спочатку отримує листа про «Поступ», а потім 
можливо ще раз від іншого поступівця аналогічного 
листа. А після цього бачить наш рекламний пост, та ще 
і якесь наше повідомлення у якійсь повністю сторон-
ній групі. Це створює відчуття, що «Поступ» «всюди» 
(насправді так і має бути).

Третій позитивний момент. В «Поступі» ми всі не 
сторонні люди, і нас пов’язує Громадянська ідеологія. 
При залученні нових людей, тим чи іншим чином ми від-
повідаємо на запитання стосовно ідеології і діяльності 
організації. Тому це сприяє тому, що виникає необхід-
ність більш детально знайомитись з громадянською 
ідеологією. Це призводить до того, що поступівець стає 
ефективнішим носієм громадянської ідеології.

Підсумком може послужити те, що робота по 
зовнішнім кадрам досить проста, але виконує 
цілу низку задач. Перше – збільшення кількості 
членів організації, друге – поширення загальної 
інформації про «Поступ» та громадянську ідео-
логію, третє – формування кадрового моноліту в 
організації, і четверте – підвищення якості зна-
ння громадянської ідеології. 

Приєднуйтесь до залучення нових поступівців, адже 
збільшення нашої команди прискорює нас у досягненні 
нашої мети, зміні системи влади, заміни демократії на 
Громадянську республіку, та побудови Великої України. 
________________________________________________

Сергій Китаєнко
    член ГО «Поступ»
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