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Продовження на стор. 2

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

№ 872
19.08.20-25.08.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

26 
серпня

РОБОТА КАДРОВОГО НАПРЯМКУ: 
АДАПТАЦІЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Сподіваюсь, всі знають термін «бігборд» або «біл-
борд» - це великий рекламний щит, тобто велика 
дошка оголошень. Так от, організація «ПОСТУП», наре-
шті, доросла до встановлення свого першого бігборда. 
Як сказали деякі – ми вийшли з підземелля в світ. Хоча 
і до цього ми вели різну активну публічну діяльність, в 
тому числі і в Фейсбуці.

Як виявилося, замовити бігборд для реклами не 
така вже і проста річ. Але про це далі, а починалося 
все із збору коштів. Як відомо, організація «ПОСТУП» 
фінансується виключно за рахунок членських внесків. 
Ми збирали необхідну суму близько 5 місяців поспіль. 
Зважаючи на кількість учасників зі збору коштів, 
видно, що не всі підтримали ідею встановити бігборд. 
Хтось казав, що це нічого не дасть. Хтось не був згоден 
із дизайном бігборда чи слоганом на ньому. А хтось 
просто не вірив в нас.

Демократію ГЕТЬ!!! Саме такий слоган був розміще-
ний на нашому бігборді. Білі букви на чорному фоні.

Чому саме це? Мета бігборда – викликати емоції 
у людини і привернути увагу до себе. Зауважимо, не 
важливо, які емоції, позитивні чи негативні, негативні, 
навіть, краще. Головне привернути увагу до себе. І ми 
свого досягли, наш мем «Демократію ГЕТЬ» та в чорно-
білих кольорах викликав шквал емоцій. Хтось назвав 
нас фашистами, хтось агентами кремля, хтось п’ятою 
колоною, а хтось просто бовдурами. В соцмережі Фей-
сбук розгорнулись досить активні обговорення, люди 
викладали фото нашого бігборда і ділились вражен-
нями.

Звичайно, для абсолютної більшості було зовсім не 
зрозуміло, що ми мали на увазі і що це все означає. Але 
і не було мети все пояснити, була мета зачепити.

Як не дивно, знайшлися і такі, котрі нас зразу під-
тримали. Але, звичайно, таких поки переважна мен-
шість.

Реклама з фото нашого бігборда на нашій сто-
рінці в соцмережі Фейсбук додала значно нам «впо-
добань», «стежень», підписників сторінки, та зна-
чно покращила активність на сторінці. Нашу акцію 
можна реально назвати вибухом бомби, маленької, 
але бомби, на політичному просторі України. Адже 
до нас ніхто не насмілився заявити публічно, що 
демократію варто ліквідувати.

А тепер «цікавинки» з самого процесу встановлення 
бігборда. Адже, впевнені, що багато з вас, навіть, не 
здогадуються, з чим нам довелось зіткнутись.

Коли настав час організувати встановлення біг-
борду, ми думали, що це легка справа, знайти рекламну 
агенцію та домовитись, але насправді виявилось дуже 

складно!
Загалом ми зателефонували у 12 компаній-опера-

торів знайомих нам особисто, контактів знайомих та 
просто з інтернету, хтось був посередником, хтось мав 
борди у власності. Ми хотіли розмістити борд на живій 
місцевості з великим трафіком людей, після жвавого 
обговорення дійшли висновку, що це має бути Жито-
мирська траса.

Так ось щодо операторів: спочатку всі були дуже 
раді дзвінку та новому клієнтові, пропонували багато 
варіантів за місцем та ціною розміщення, будь-який 
спосіб оплати, тобто все найкраще для клієнта.

Але коли ми відправляли їм наш макет «Геть демо-
кратію», зразу ж спілкування переходило в іншу пло-
щину, багато фірм та місць розміщення зразу відсію-
вались, деякі говорили, що не розміщюють політичну 
рекламу, деякі коментували Конституцію, що в нас 
демократична країна і наш напис підриває державну 
цілісність держави, пропонували змінити напис, влас-
ники бордів не давали згоду на розміщення, а які були 
згодні, то ціни піднімали зразу в 2,5 рази, оскільки наш 
напис рахується, як політична реклама.

Також ніхто не хотів братися за роботу офіційно з 

ПЕРШИЙ БІГБОРД ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

Мета бігборда – викликати емоції 
у людини і привернути увагу до 
себе.

Коли ми відправляли їм [операторам]
наш макет «Геть демократію», 
зразу ж спілкування переходило в 
іншу площину, багато фірм та місць 
розміщення зразу відсіювались...

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ, ЗА ЯКИМИ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ЧЛЕН 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

Цей матеріал покликаний розказати новим та ста-
рим членам “Поступу” про всі напрямки, по яким 
ведеться робота в організації, яка робота активно 
проводиться, і що можна робити кожному. Вся орга-
нізація роботи в “Поступі” базується на двох осно-
вних принципах.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ В “ПОСТУПІ”:
1. Робота є обов’язковою. Людина може працю-

вати у кількох напрямках одночасно, якщо ж людина 
обирає для себе один напрямок, то це - зовнішні 
кадри.

2. Робота ведеться виключно на добровільній 
основі. Людина має розуміти, що робити, як робити, 
та який результат її дій.

От саме ЩО РОБИТИ ми і розкриваємо у цьому мате-
ріалі.

1. Кадри зовнішні - це напрямок, що займається 
пошуком нових людей та залученням їх до лав органі-
зації. Основна мета напрямку - зростання чисельності 
членів “Поступу” для досягнення критичної маси. На 
сьогоднішній день цей напрямок діяльності є НАЙВАЖ-
ЛИВІШИМ.

1.1. Робота з нарощування чисельності організації 
(старт діалогів та доведення їх до логічного завер-
шення).

1.2. Ведення таблиці зі старту діалогів (облік роботи 
з залучення нових членів для оцінки ефективності сис-
теми залучення, та в разі потреби - коригування зусиль).

1.3. Розширення “Команди 9+2” (команда з нарощу-
ванню кадрового ресурсу).

1.4. Моніторинг та облік поточної роботи з потенцій-
ними членами організації.

2. Кадри внутрішні - це постійна робота з усіма 
членами “Поступу” для досягнення головної мети: побу-
дови внутрішнього кадрового моноліту. Це стане мож-
ливим, коли хоча б 80% членів організації будуть:

• Знати “Доктрину”.
• Однаково її розуміти.

• Сприймати “Доктрину”.
• Діяти.

2.1. Залучення членів організації до роботи з будь-
якого напрямку.

2.2. Робота зі створення внутрішнього моноліту:
• Створення відеороликів для внутрішнього 

користування.
• Підготовка статей (на зразок цієї) з роз’яснення 

роботи та побудови організації.
• Модерація Вайбер-каналів внутрішньої комуні-

кації.
• Розбір “Доктрини” та підготовка роз’яснень для 

внутрішньої та зовнішньої комунікації.
• Підготовка та проведення Громадянських серед.

3. Пропаганда - це впровадження ідеї в маси. Це 
єдиний шлях зміни системи влади. Принцип: перетво-
рюємо “Поступ” у сяючу зірку!

3.1. Модерування та підтримка сторінки “Поступ” у 
Фейсбуці (пошук та підготовка матеріалів, публікація 
матеріалів).

3.2. Проведення регулярних опитувань на сторінці 
“Поступ” у Фейсбуці.

3.3. Створення, розміщення і координація хайпових 
постів на сторінці “Поступ” у Фейсбуці.

3.4. Створення, розміщення і координація напрямку 
“Позиція “Поступу”.

3.5. Підготовка та проведення віртуальних та фізич-
них акцій “Поступу” (мітинги, флешмоби, голодовки, 
автопробіги і т.д).

3.6. Підготовка матеріалів та їх розповсюдження по 
акції Троянової-Малош.

3.7. Підготовка матеріалів та їх розповсюдження по 
акції Гросфілера (розсилка матеріалів по закріпленим 
групам, допомога координатору у пошуку груп, робота 
в середині груп - дискусії та відповідь на коментарі).

3.8. Напрямок зі створення відеоконтенту (під-
готовка та створення відеороликів, розповсюдження, 
ведення Ютуб-каналу).

4. Практична робота (тактичні напрямки).
4.1. Тепло.
4.2. Спрощена система підприємництва.
4.3. Земля.
4.4. Армія.

ПЕРШИЙ БІГБОРД ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Організація роботи з проведення реальних реформ в 
країні зі всіх зазначених 4-ох позицій. Включає в себе 
вивчення ситуації в країні, формування команди спеціа-
лістів-реформаторів, організація комунікації з діючими 
політичними та громадянськими силами, організація 
публічних та віртуальних акцій з метою стимулювання 
реформ в заданих напрямках.

5. Газета «Громадянська Республіка».
5.1. Організація процесу отримання матеріалів 

(визначення теми, визначення автора, контроль за обго-
воренням тез майбутньої статті, контроль за зданням 
матеріалу, отримання критики, контроль за внесенням 
зауважень, вичитка матеріалу на предмет помилок і 
передачі на редакцію).

5.2. Підготовка та написання власних матеріалів, 
обробка постів зі сторінки “Поступ” у Фейсбуці (визна-
чення цікавого питання) і створення на базі них статей.

5.3. Координація з забезпечення матеріалів для 
важливих тактичних напрямів (див. пункт 4. Практична 
робота).

5.4. Адміністрування газети та технічна робота:
• Ведення обліку написаних, але ще не надрукова-

них матеріалів.
• Реєстр номерів газети та авторів.
• Координація Гугл-документа «Письменники 

Поступ».
• Верстка газети.
• Пошук ілюстрацій до матеріалів та їх адаптація.
• Розповсюдження газети через e-mail-розсилку.

6. Сайт.
6.1. Публікація актуальних матеріалів газети у відпо-

відних рубриках на сайті.
6.2. Актуалізація застарілих матеріалів у рубриках.
6.3. Підтримка технічного функціонування сайту.

7. Регіональна робота.
Початок роботи в регіоні стартує, коли в цьому регі-

оні є хоча б 3 члена “Поступу”.
7.1. Створення концепції регіональної роботи та 

участь у її практичній реалізації.

________________________________________________

договором та з оплатою коштів на рахунок, пропону-
вали готівкою та без договору, і якщо комусь не сподо-
бається наша реклама, то ніхто, ні оператор, ні власник 
борду, відповідальності не несуть за розміщення. Мов-
ляв, не знаю, хтось надрукував та причепив, ми й не 
бачили. Був якийсь сюрреалізм, і це повторювалося з 
кожною наступною рекламною агенцією.

Ми дізнались багато цікавого про цю сферу діяль-
ності: вся політична реклама замовляється готівкою, 
а це чорний нал, ніяких податків в бюджет, багато 
власників бордів боятись відповідальності через роз-
міщення неугодної реклами впливовим політикам, і 
на цьому прикладі ми бачимо яскраво, як влада вже 
залякала власників бігбордів, що вони бояться роз-
міщувати чиюсь іншу політичну рекламу, встановити 
рекламу на борд за безготівковий розрахунок – вияв-
ляється великою проблемою, що для нас було дуже 
важливо.

І ми вже були готові відмовитись від цієї справи, 
повернути гроші поступовцям чи витратити на рекламу 
у Фейсбуці, якби не велике бажання Максима Твердох-

ліба все ж таки встановити цей борд, на що він сказав, 
що будемо шукати оператора доти, доки не знайдемо, 
цей борд нам потрібен.

І нам пощастило, ми знайшли рекламну агенцію, 
яка все ж таки дала добро на розміщення, затвердили 
макет, підписали договір, перерахували повну оплату, 
звісно, в 2 рази вищу за звичайну ціну на комерційну 
рекламу. Вже чекали, коли настане 1 липня і ми поба-
чимо наш борд, аж коли менеджер повідомив, що 
власник борду відмовився розміщувати нашу рекламу 
офіційно, безготівково, що було би дуже добре співп-
рацювати без договору, але це нам зовсім не підходило, 
потім ще, що треба підписати додаток до договору про 
те, що якщо хтось подасть позов до суду на рекламну 
агенцію за нашу рекламу, то всі збитки несемо ми, ГО 
«ПОСТУП». І вже коли в розмову втрутився наш юрист 
Олександр Черниш, розповів директорові агенції, що 
ми не організація-одноденка і працюємо в правовому 
полі, вони погодились встановити нашу рекламу.

І ось, дякуючи всім поступовцям за кошти, Сергію 
Солодкому за збір коштів, Максиму Твердохлібу за 

натхнення та чарівні «пенделі», Олександру Чернишу 
за юридичний супровід та Наталії Малихіній за орга-
нізацію розміщення, наш борд виконав свою функ-
цію, був цікавим та кидався в очі людям, наш лозунг 
закріпився в мізках громадян, ми отримали багато 
коментарів та нових підписників сторінки «Поступ» у 
Фейсбуці, та стали трішки ближчими до нашої мети – 
побудови Великої України.

Акція по встановленню першого бігборда організа-
ції «ПОСТУП» вдалася і досягла своєї мети. Берем курс 
на встановлення наступного бігборда.

P.S. Слід також зауважити, що всі великі інформа-
ційні агентства і телеканали проігнорували наш біг-
борд. Та воно і не дивно, адже вони всі у власності 
олігархії. А, як відомо, наша діяльність це «смерть» 
олігархії в майбутньому. Тому і такий ігнор. Хоча може 
просто не помітили ))).

________________________________________________

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»
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