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ГРОМАДЯНСЬКА 
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РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

КАДРОВИЙ НАПРЯМОК.

ЗОВНІШНІ КАДРИ - вирішити задачу чисельного 
зростання організації «Поступ». 

Вектор роботи: домогтися регулярної роботи всіх 
поступовців, але на добровільній основі. 

Принцип роботи для членів команди: кожен день 
стартувати від двох нових діалогів по знайомству з 
«Поступом» з двома цілями: пошук тих, хто до нас при-
єднається і розширення інформаційного поля організа-
ції.

Успіх обумовлено двома чинниками: загальна кіль-
кість початих нових діалогів і доведення кожного діа-
логу до логічного завершення.

ВНУТРІШНІ КАДРИ - створити кадровий моноліт. 
Вектор роботи: залучити всіх членів «Поступу» в 

діяльність.
Принцип досягнення: домогтися того, щоб кожен 

член організації знав і розумів суть діяльності органі-
зації (всі розділи Доктрини). Схема роботи: дізнатися 
- зрозуміти - прийняти - діяти.

ІДЕОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК.
 Робота напрямку зосереджується на роз’ясненні 

Доктрини «Громадянська республіка».

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ». 
Мета: зробити «Поступ» лідером громадської думки. 

Орієнтир: випуск позиції організації з регулярністю, не 
менше однієї на місяць, з подальшим її розповсюджен-
ням. Позиції повинні бути креативними, а не реактив-

ними. Кожна позиція повинна викладатися в тому числі 
і на каналі «Поступу» в Ютубі.

ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ 
НАПРЯМОК.

Основний упор в роботі пропагандистського 
напрямку робиться на піарі наступних позицій:
1. «Поступ» - єдина сила в Україні, яка знає і декларує 

сутність проблем в країні, має конкретний план дій і 
рухається за ним.

2. «Геть демократію!» і «За громадянську республіку!».
3. Побудова Великої України.
4. Тактичне гасло: ЕКОНОМІКА-СПРАВЕДЛИВІСТЬ-

АРМІЯ.
5. Вороги - соціальні дрони.

Головний вектор роботи напрямку - розширення 
інформаційного поля впливу «Поступу» на суспільство. 
Інформаційне поле включає в себе:

- кількість адресної розсилки газети «Громадянська 
республіка», стратегічний рівень (перехід кількості в 
якість) - досягнення 10 000 бази розсилки;

- кількість «лайків» сторінки «Поступ» в ФБ, страте-
гічний рівень - досягнення 10 000 «лайків».

- відеоролики, досягнути рівня – один ролик на тиж-
день. 

Завдання по інструментам пропагандистського 
напрямку:

Газета «Громадянська республіка». Зробити газету 
більш популярною Девіз: газета – спільна справа!

ПУБЛІЧНІ АКЦІЇ. Публічні акції слід розглядати і 

готувати як інформаційні приводи для розширення 
поступівского інформаційного поля.

Мета: організація і проведення таких акцій, які 
будуть популяризувати громадянську ідеологію.

РЕГІОНИ.
На момент переходу до політичного етапу (досяг-

нення чисельності організації 1000 членів) організація 
повинна вже мати діючу регіональну мережу. Регіо-
нальна мережа повинна мати мінімум вісім регіональ-
них центрів по Україні в різних областях.

ФІНАНСУВАННЯ. Збільшити кількість поступовців, 
які регулярно вносять додаткові внески, до 50%.

ТАКТИКА.
1.ТЕПЛО.

2.СПРОЩЕНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМНИЦТВА.

3.ЗЕМЛЯ.

4. АРМІЯ.

Реальний, переможний марш «Поступу» і громадян-
ської ідеології в країні почнеться тільки після того, коли 
кількість тих, хто розуміє і підтримує шлях «Поступу» 
досягне певної критичної маси. Параметри для орі-
єнтиру такі: знають і розуміють суть руху організації 
– близько 80% поступовців. Після цього в організації 
природним шляхом залишаться тільки ті, хто буде ПІД-
ТРИМУВАТИ шлях. Тоді і має початися переможний 
марш. 
________________________________________________
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Думаю, что не открою большой секрет, если скажу: мы 
живем не только в Государстве, а прежде всего в социуме, 
а социум имеет свойство делиться на множество ответ-
влений и групп - Организаций. 

И получается, что так или иначе каждый из нас явля-
ется членом одной или нескольких Организаций внутри 
Государства. Это партии, общественные организации, 
профсоюзы, клубы по интересам, кружки самодеятель-
ности и много другое…

И рано или поздно у любого члена любой Организации 
нет-нет да и возникнет философский, но в то же время 
«шкурный» вопрос: «А оно мне надо?»

И не важно, вопрос этот родился сам по себе или же 
пришел от близкого окружения, например от жены: «А 
оно тебе надо?»

Так или иначе, а отвечать придется, хотя бы перед 
самим собой!

Ну что ж, попробуем разобраться «А оно мне надо?»)
Если человек получает от Организации все блага и 

ничего ей не дает взамен - он ПАРАЗИТ. Это - как-бы по 
умолчанию. Примем это за аксиому.

В тоже время, с другой стороны, если Организация 
берет у человека деньги (например, взносы), забирает 
его время, ресурсы и тоже ничего не дает взамен - то 
тогда и организация выступает в роли ПАРАЗИТА. 

Вроде пока все честно и верно…
Возьмем, к примеру, Советский Союз или, как принято 

сейчас говорить, – Совок: если ты член компартии к тебе 
требования, конечно же, строже: «Ты же коммунист! Ты 
же пример для других!», но и соответственно больше 
приятных бонусов в виде назначений на должности, пре-
мии, путевки и т.д.

Основная задача Компартии была проста – построить 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ - КОММУНИЗМ.

Однако, что-то мне подсказывает, что многие люди 
шли в партию явно не строить СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, а улуч-
шать свое НАСТОЯЩЕЕ, хотя безусловно были исключе-
ния, но они лишь подтверждали правило.

Так или иначе, нравится или нет, но сейчас мы живем 
в эпоху товарно-денежных отношений, и даже время 
потраченное человеком - это тоже товар. Если оно не 
будет компенсироваться долгое время, то интерес будет 
угасать. Можно какое-то время работать только на Орга-
низацию без выгоды для себя (пример религиозные 
организации, секты). Но, насколько это эффективно? Да 
и нужно ли это здравомыслящему человеку, который не 

Закінчилось нове опитування на сторінці Поступ в 
Facebook. 

Тема опитування була «В ЧОМУ ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА 
УКРАЇНИ?». 

Варіантів відповідей було два: 
1 - Відсутність національної ідеї, 
2 - Олігархія.

Було охоплено 696 людей, голосів загально 69. 68% 
голосів було віддано відповіді №2. 

Врахувавши досвід попереднього голосування, було 
вирішено задати провокативне, невірне питання яке 
може збити з пантелику навіть бувалих Поступівців.

Так, ми не виключаємо що відсутність національної 
ідеї присутня в нашому суспільстві, але це досить широка 
і не конкретизована проблема.  А вірна відповідь була - 
Ми проти демократії !!! Звісно такого варіанта відповіді 
не було, але не слід забувати, що Демократія породжує 
олігархію! Тобто, головна проблема Країни – олігархія. 

Ще один привід підучити мат. частину.
 

________________________________________________

является фанатиком?
Поэтому можно смело сказать, что если Организация 

будет позиционировать себя, как «Отдай мне ВСЕ и не 
проси НИЧЕГО», то развития не будет.

Идеал, конечно, - это когда человек вкладывает себя 
и свои ресурсы добровольно и получает, то что, желает 
взамен. Это сложно достичь и, наверное, практически 
невозможно, но нельзя исключать и такой вариант.

Однако, все вышеперечисленное справедливо к Орга-
низациям потребительского толка, а как быть с Организа-
циями идеологическими? 

Там ведь не предлагается сиюминутная выгода: пре-
мии не выписывают, кредиты не выдают, путевками не 
разбрасываются. 

Однако, при внимательном рассмотрении, мы видим, 
что и там тоже есть выгода, но она имеет более высокий 
порядок, чем в потребительской организации.

Вкладывая себя и свои ресурсы в идеологическую 
организацию, ты вкладываешь это все в ИДЕЮ, в которую 
ты ВЕРИШЬ и которая, качественно ИЗМЕНИТ окружаю-
щий мир! Иначе никак!

Что ты получишь взамен? Премию? Кредит? Льготную 
путевку?

Нет!!! И еще раз нет! На этом уровне мелочи не раз-
даются!

Это качественно другой уровень! Но, давайте будем 
честными!

Ты сможешь быть РАВНЫМ среди тех, кто создает 
Великую Украину. Таким образом, ты уже не один из мно-
гих, а ОДИН из тех, кто создает Великую Украину! Ты уже 
не обычный простой гражданин, как многие, не винтик, 
не пешка...

И, естественно, в результате победы ты должен и 
обязан получить новую карьеру. Начало которой, ты 
закладываешь именно здесь и сейчас.

Однако, ты можешь и не получить НИЧЕГО!!! Ты 
можешь просто не дожить… А… можешь получить… 
ВСЕ!!! 

А именно самое главное… – СМЫСЛ ЖИЗНИ!!!

P.S. Данная статья не претендует на истину в 
последней инстанции, а ставит своей целью дискуссии 
и провокаци))) 
________________________________________________
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

Ты сможешь быть РАВНЫМ среди 
тех, кто создает Великую Украину. 
Таким образом, ты уже не один из 
многих, а ОДИН из тех, кто создает 
Великую Украину!
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А ОНО МНЕ НАДО? ОЛІГАРХІЯ ЧИ 
ФІЛОСОФІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕЇ

ПРИНЦИП СИНЕРГІЇ 

Олег Шушпанніков
        член ГО «Поступ»

Принцип синергії словами великого вченого 
звучить так:

«В золотий вік увійдуть 
люди, які будуть здатні 
об’єднуватись. І об’єднання 
має також свій закон: дві 
аури підсилюють одна одна в 
7 разів, якщо люди - однодумці, 
хвиля однакова, в одну ціль 
спрямована. 3 чоловіка - в 
7 в квадраті, тобто в 49 
разів.. Якщо 4 чоловіка - вони 
підсилюють один одного в 
7 в 3-й ступені - в 343 рази ! 
Тому чим більше людей, тим 
цинніше кожний наступний, 
він примножує силу в багато 
разів. Колектив - велика сила.»

К. Циолковський

Цей принцип працює лише у разі, коли люди 
однодумці, а спільна ціль чиста і духовна.
В наш час, єдність - то взагалі рідкість, аскеза 
і водночас випробування !

Володимир Воловодюк
                член ГО «Поступ»

Михайло Сімаченко
        член ГО «Поступ»
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