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Сила, яка формує чесний і
відповідальний середній клас та
прагне забезпечити: волю, добробут
та впевненість у завтрашньому дні
кожному громадянину!

іНФормаЦіЙНИЙ БЮЛЕтЕНь

якоЮ БУдЕ
сИЛа ЛЮдЕЙ,
аБо коЛИ
УкраїНа
стаНЕ
іНшоЮ?

Візія

як ми
бачимо
нашу
країну?
Людина – найвища
цінність. Людина освічена, розвинута, вільна та
відповідальна, яка живе
в достатку, є головною
метою України:

У цьому матеріалі йдеться про те, що таке сИЛа ЛЮдЕЙ та
чим має завершитися процес створення об’єднання
ЗА ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ІСНУВАННЯ
СИЛА ЛЮДЕЙ У МЕРЕЖІ FACEBOOK,
СТОРІНКУ ВПОДОБАЛО ПОНАД 600 НЕБАЙДУЖИХ КОРИСТУВАЧІВ. ОДРАЗУ Ж
ПОСИПАЛИСЯ ПИТАННЯ З ПРИВОДУ
ІДЕОЛОГІЇ, ПЕРШИХ
КРОКІВ, ПЛАНІВ НА
МАЙБУТНЄ. НА ПРЕЗЕНТАЦІЯХ ТАКОЖ
З’ЯСУВАЛОСЯ, ЩО
ІСНУЄ ПОТРЕБА АКЦЕНТУВАТИ УВАГУ
НА ПЕВНИХ ВАЖЛИВИХ МОМЕНТАХ.
Що таке СИЛА
ЛЮДЕЙ сьогодні ?

Аналіз коментарів, перших
публікацій та найпоширеніших

питань показав, що багато хто
вважає, що СИЛА ЛЮДЕЙ це:
– партія;
– громадсько-політичне
об’єднання;
– сформована політична
сила.

необхідних для країни змін.
Наразі ні партії, ні політичної сили ще нема, проте вже
розпочато процес єднання небайдужих. Сьогодні кожен громадянин може стати співтворцем та засновником такої сили,
яка потрібна нам усім!

Натомість СИЛА
ЛЮДЕЙ – це:

Як зародилася ідея?

1. Відкрита ідеологічна
платформа, бачення засад та
правил політичної діяльності.
2. Ініціатива групи людей
зі спільним баченням майбутнього, що почали процес
об’єднання громадян в потужну політичну силу, на засадах
самоорганізації та самоврядування, докладаючи організаційних зусиль для налагодження взаємодії між людьми.
Політична сила буде створена в майбутньому. Вона
почне діяти, як тільки завершиться процес початкового об’єднання та щойно буде
сформоване кінцеве бачення

Перший крок до об’єднання
зробили люди з різних регіонів
України, які не претендують у
майбутній силі на особливий
статус. Ініціатори цього процесу є звичайними громадянами. Ці люди не є месіями та не
збираються робити щось за інших. Але вони усвідомлюють,
що про країну має дбати кожен
громадянин. Слід діяти разом
та спільно пройти шлях від маленьких перемог до головної
мети – повного переродження
країни.
Всі подальші рішення
будуть прийматися людьми
– учасниками об’єднання, а
початкова організаційна роль

розвинутої країни

ініціаторів завершиться після формування оргкомітетів.
Об’єднавшись, згуртовані довкола спільних засад люди
узгодять правила та сформують програму. Потрібно не
тільки встановити правила,
але й наполегливо їх дотримуватися. Створення дієвої демократичної структури доведе
суспільству, що СИЛА ЛЮДЕЙ – справжня громадянська
спільнота.
Учасники спільно визначать, які структури є необхідними для реалізації поставлених завдань та втілення планів.
Спочатку будуть створюватися
оргкомітети, знизу догори. На
базі оргкомітетів може бути
створена не лише політична
партія, а також інші необхідні
організації: медіа, громадські
та політичні фонди, підприємницькі, жіночі, пенсійні, студентські, молодіжні підрозділи,
професійні спілки тощо.
На 4 стор.

з громадянським
суспільством та високим
рівнем культури та духовності;
сильної країни з
міцною економікою,
де впроваджуються
інновації;
справедливої країни, в якій влада для
людей, а не люди для
влади;
самоврядної країни, в якій люди
об'єднані в сильні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм
жити.
солідарні та самодостатні люди, впевнені в
завтрашньому дні –
основа країни!

СИЛА ЛЮДЕЙ
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За чиї кошти створюється СИЛА ЛЮДЕЙ?
Фінанси – одне з найбільш поширених
питань, яке цікавить громадян.
І це логічно та правильно. Люди
мають право знати, за чий рахунок
відбувається політична діяльність. Саме
інформація про гроші дає найбільш
чітке уявлення змісту політичного
процесу. Саме тому, починаючи з
перших днів створення політичного
об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ,
починаємо публікувати всю фінансову
інформацію.
За
перший
місяць
розбудови
політичного об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ було проведено всеукраїнську та
15 регіональних презентацій. Для їх проведення ініціаторами було закуплено
відео-камеру для інтернету, модем, над-

руковано роздаткові матеріали, виготовлено поліграфічну продукцію, загальною
вартістю 1 тис. 855 грн.
Загалом безпосередньо на презентації
в регіонах було витрачено 14 тис. 922
грн. Також на презентацію в Києві було
додатково витрачено 8 тис. 800 грн.
Найбільшою статтею видатків стала
оренда приміщень. В середньому вартість
оренди одного приміщення становила
650 грн. Також кошти були витрачені на
друковані матеріали, відеозаписи, перерви на каву тощо.
Для забезпечення цих видатків
були зібрані пожертви. Зокрема, серед
жертводавців Олександр Безніс, Олексій
Гончарук, Оксана Гуйда, Олег Демчук,
Дмитро Дробот, Дмитро Живицький,
Орест Йосипчук, Зураб Кантарія, Микола Ковальчук, Віталій Ковтун, Вадим

Трюхан, Дмитро Кропачов, Олександр
Меланченко, Ольга Омельчук, Андрій
Осіпов, Олександр Пердейко, Руслан Рохов, Олександр Солонтай, Віктор Ткачов,
Ростислав Томенчук, Костянтин Усов,
Вадим Шебанов, Володимир Шматько,
Петро Шкутяк, Анна Валігура та інші.
Кожен може допомогти в проведенні
презентацій та в створенні політичного
об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ. Для цього
створено спеціальний розділ на веб-сайті
www.sylalyudey.org
Ці суми охоплюють лише прямі
видатки, які були витрачені спільно
активістами об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ. Разом з тим, значними також були
транспортні видатки самих учасників,
адже ініціатори проживають в різних
регіонах і приїжджають на презентації зі
своїх міст. Проте наголошуємо, що учас-

ники прибували на презентації за власний рахунок.
Разом з тим, проведення таких
презентацій стало можливим тільки завдяки тому, що зусилля всіх ініціаторів
та активістів причетних до презентації,
були волонтерськими. Таким чином
об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ запроваджує
новий стандарт політичної діяльності.
Ми
вважаємо,
що
політична
діяльність, окрім професійної, повинна
бути справою всіх громадян. Активні,
самоорганізовані громадяни повинні брати на себе відповідальність за стан справ
у країні. Тому громадяни, а не олігархи,
повинні фінансувати свої політичні сили.
Політика для людей можлива тільки за
кошти самих людей.
Таблиця витрат СЛ
http://силалюдей.org/ua/print/731

Засади фінансового та ресурсного забезпечення
• прозорість фінансування;
• несумісність з олігархічним фінансуванням структури НПС;
• долученість кожного члена через членські внески;
• долученість кожного прихильника через фінансове звітування перед ними;
• залучення прихильників до участі в проектах;
• збір цільових коштів під проектну діяльність;

• ставлення до виборів, як до окремого напрямку фінансових залучень;
• збір ресурсів під перспективні, або нові обличчя;
• створення стабільного зростаючого фонду (власні кошти та нерухомість);
• використання засобів та механізмів підтримки органами місцевого самоврядування
(приміщення, проекти, забезпечення фракцій, місцевих депутатів тощо);
• відстояти відновлення державного фінансування за результатами виборчих кампаній.

Наші відмінності:
Сучасна українська
практика

Наші підходи
Прозорість фінансування

Членам, прихильникам, підприємцям та
Ініціатива група від самого початку повибізнесменам середньої руки невідомий перелік нна вибудувати прозору систему фінансування:
всіх джерел та статті видатків. Надходження в
– відкриті прозорі пожертви;
вигляді приміщень, безкоштовної оренди, тран– відома група публічних жертводавців;
спорту, матеріальних цінностей тощо, часто вза– доступні дані про всі транзакції
галі не облікується, або записи здійснюються на
Всі види допомоги, в тому числі не грошові, обінших осіб, чи інші організації.
лікуються та оприлюднюються. Кожен ресурсний внесок оголошуються в звітах.
Наслідок: навіть найбільш переконані ідеологічні прихильники втрачають фінансову та
Наслідок: відбувається постійне поповнення
іншу ресурсну мотивацію підтримувати полі- списку осіб, які вже підтримали створення політичну силу, не мають розуміння ситуації
тичної сили, і грошима, транспортом, технікою,
меблями, приміщеннями тощо

Олігархія
Сучасні політичні сили фінансуються непрозорими значними сумами від олігархів, або осіб,
які прагнуть ними стати. Фінансова частина політики зараз – це інвестиційні проекти. Вкладаються гроші, щоб отримати більше, або щоб
сплачувати менше, тобто прямий або опосередкований прибуток.

Сучасна українська
практика

Наші підходи
Членські та вступні внески

Як правило членські внески є символічними
(5-25 грн.) і не становлять важливої та постійної
статті поповнення бюджету політичної сили. Політичні сили навіть перестали їх збирати, оскільки це провокує членів партій цікавитися фінансовою частиною політичної діяльності.

Є обов’язковими для кожного учасника. Запроваджуються в формі від 1% доходу учасника
політичної сили, але не менше 10 грн. Далі йде
розподіл на фонд заробітної платні (наприклад
75%) і на поточні видатки: бухгалтерія, оренда,
компослуги тощо, наприклад 25%. 100% зібраних
коштів розподіляються (загалом фонд оплати та
Наслідок: люди, які щодня працюють в поточні): 70% міські/районні організації, 15% обполітичній силі взагалі не відчувають прямого ласні, 15% всеукраїнська.
взаємозв’язку з громадянами – членами, приВступні внески встановлюються в формі однохильниками політичної сили. А самі сплати не разового внеску, який становить 3% середнього
виступають дисциплінуючим і організуючим одномісячного доходу, але не менше 30 грн., та
фактором у повсякденній діяльності.
використовуються на організаційне становлення, створення НПС та оформлення вступу члена
в політичну силу (посвідчення, облікова картка,
сувенірна продукція тощо).
Наслідок: встановлюється пряма залежність
між фондом оплати праці та членами-учасниками політичної сили. Чуттєвий індикатор є
постійним стимулюючим фактором для керівництва. Самі сплати є повсякденним розбудовуючим та дисциплінарним фактором, сам процес є
також дуже важливий.

Політична сила повністю відмовляється від
олігархічних грошей через механізм повної прозорості джерел походження. Також можливий
варіант – оголошення та оприлюднення списку
олігархів та осіб, які прагнуть ними стати, що
проведе чіткий розподіл між нами та олігархією
як явищем.

Наслідок: повна фінансова залежність від
Наслідок: для виживання необхідною буде
олігархів, розквіт продажу та виділення місць співпраця з малим та середнім бізнесом, мепотрібним людям, неприродні для політичної неджерами та особами з високим доходом для
сили союзи продиктовані зовні, або фінансами.
отримання пожертв під діяльність

Бюджетування
Політичні сили не мають бюджету як явища.
Є шеф та окрема довірена особа, яка посвячена
в таїнство надходження фінансових потоків. Ці
дві особи здійснюють поточне та стратегічне
планування фінансових поступлень. На місцевому та регіональному рівнях часто відсутні навіть ці особи.

Наша політична сила планує фінанси. Кожен
учасник бачить як формується та витрачається
дохідна та видаткова частини. Бюджетування
запроваджується як невід’ємний елемент діяльності на всіх рівнях: місцевому, регіональному та
всеукраїнському. Кожен член отримує фінансову звітність.

Наслідок: постійні фінансові кризи, нерозуміння учасниками політичної сили внутрішніх
процесів тощо, неможливість досягнути політиками фінансової прозорості в їх діяльності
на державних посадах, адже до приходу в владу
вони звикають жити за непрозорими правилами.

Наслідок: прозорі бюджети політичної сили
на всіх рівнях, розуміння кожним учасником політичної сили проходження кожної копійки та
механізму прийняття рішення про її витрачання. Підготовка політичних кадрів до входження
в органи влади. Ми змушені проводити постійні
навчання на тему публічних коштів.

Проектна діяльність. Фандрейзинг

Політичні сили взагалі не ведуть збір пожертв
на окремі напрямки та проекти. Залучення громадськості відбувається спорадично, окремі
громадські організації створюються при партіях, повністю залежні від політиків, в тому числі
ресурсно.
Щодо залучення інших ресурсів, то політичні
сили взагалі ігнорують їхню ресурсність. Так,
політики шукають в бізнесу значні суми, або пожертви, але не ведуть обліку, які інші не грошові
ресурси потрібні.

Політична сила повинна використовувати
практику громадського сектору, коли найбільш
вдалий збір ресурсів відбувається не на підтримку інституційної діяльності, а підтримку проектної, тобто «під тему». Крім того, проводиться
постійний збір тих ресурсів, на які витрачаються
кошти. Тобто, якщо за підсумками кількох місяців, стає очевидним, що дуже значними є транспортні видатки, то починається збір ресурсу:
водії з машинами, бензин, власники транспорту
тощо, які без грошей, але транспортом допомагають політичній силі.

Наслідок: відсутнє залучення ресурсів під
Наслідок: збір ресурсів під теми, які відстоює
тему, що значно звужує базу підтримки. Сучасні політична сила дозволить залучити більшу підполітичні сили фінансують при партійні ГО, за- тримку ніж у виборчий період та створить місток
мість отримування ресурсів.
довіри на виборчий період.

СИЛА ЛЮДЕЙ

www.sylalyudey.org

3
ЗАСАДИ
СИЛИ
ЛЮДЕЙ

Кілька слів про назву
“СИЛА ЛЮДЕЙ”

П

ам’ятаючи, що від назви корабля залежить
його подальший шлях,
ми довго шукали потрібні слова.
Ми
переконані,
що
солідарні та самодостатні
люди, впевнені в завтрашньому дні, – основа країни. Саме

тому сьогодні з трьох десятків
версій ми обрали «Силу людей», яка, на нашу думку, не
несе у собі негативу, викликає
емоції, не применшує й не
перебільшує значення нашої
діяльності та відображає нашу
візію майбутнього України.
Якщо у Вас є кращий

Ч

варіант назви політичної сили,
яка відображає нову політику,
запропонуйте! Пам’ятаймо, що
ми – сила, що формує чесний
і відповідальний середній клас
та прагне забезпечити волю,
добробут та впевненість в завтрашньому дні кожному громадянину.

Засади фінансового та ресурсного
забезпечення (продовження)
Сучасна українська
практика

Наші підходи
Збір пожертв

НПС постійно здійснюватиме
Сучасні політичні сили майже не практикують публічного збір пожертв. У випадку небажанзбору пожертв на діяльність по- ня особи публічно виказати підтримку НПС, максимальна сума
літичної сили.
пожертви від однієї особи 500
євро. У випадку готовності особи
публічно висловити підтримку
НПС розмір максимальної пожертви не обмежується.
Пожертви
зібрані,
або
зроблені членами оргкомітетів,
розподіляються наступним чином 70% – на місцеві потреби,
15% – регіональні потреби, 15% –
національні потреби
Нові обличчя vs Старі обличчя
Одні й ті самі обличчя не викликають довіри для громадян,
вони не хочуть підтримувати
фінансами тих, хто вже був при
владі та на їх думку не виправдав
сподівань.
Наслідок: політична сила, яка
не змінює лідерів та не здійснює
ротацій, постійно втрачає прихильників, змінює спонсорів, продається, стає вкрай вразливою
тощо.

Запровадження ротацій та змін
політичних лідерів, створення
команди тощо, створить разом з
фінансовою прозорістю сильний
ефект взаємодії та підсилення.
Наслідок: під сукупність нових лідерів (команду) порівняно
з іншими політичними силами
легше збирати кошти, якщо задовольняти запит наших виборців
на новизну, професійність, прозорість та відкритість, молодість,
чесність, безкомпромісність, незалежність, послідовність, захист.

Фінансування та підтримка органами влади
Політична сила вимагає запровадження державного фінансування політичних партій. А також
використовує ресурси місцевих
рад для політичної діяльності,
чесно пояснюючи виборцями, що
політика повинна фінансуватися
(приміщення для фракції місцевої ради, закріплений працівник в
апараті ради по роботі з фракцією,
влаштування на суміжну роботу
Наслідки: лідери політичних тощо).
сил потрапляють в залежність від
Наслідки: в майбутньому повеликого бізнесу та капіталу, політична освіта рядових учасників літичні сили будуть забезпечувати окремі видатки за рахунок
політичної сили відсутня.
платників податків, які власне і
є виборцями. Політична освіта
буде фінансуватися державним
коштом.

Фінансова та матеріальна
підтримка органами влади, окрім
рідких випадків та окремих елементів, в Україні відсутня як така.
Політична освіта фінансується міжнародним співтовариством.
Значні суми витрачаються на
політтехнологів, які зробили політику бізнесом на політичному
бізнесі.

Сучасна українська
практика

Наші підходи

Ендавмент (фонди)

Під час збору підписів за створення політичної сили утворюється наш перший фонд, ендавмент, який зберігається на
рахунках, а також (в подальшому)
в вигляді придбаної нерухомості.
Відсоток від коштів є джерелом
надходження в бюджеті. В далекій перспективі політична сила
буде власником приміщень, в
Наслідок: відсутність матері- яких вона здійснюватиме органіальної основи та вибудовування заційну діяльність.
проектного мислення в підході до
Наприклад, зібрані пожертви
функціонування та діяльності політичної сили. Партія в розумінні на загальну підтримку політичної
навіть партійних менеджерів, це сили можуть направлятися в сумі
проект, який можна в випадку не- 50% на загальне зміцнення (повдачі закрити та розпочати новий повнення рахунків ендавменту,
проект, а не сукупність членів, які фонду, придбання нерухомості
мають сталі погляди, що базують- для здійснення організаційної діся на цінностях, фінансове ядро та яльності та вивільнення коштів
від оренди).
непорушне майно.
Ендавменти, фонди в сучасних
політичних силах відсутні повністю. Нерухомість, окрім рідкісних
випадків, оформлена на фізичні
та юридичні особи, які на певний
момент підтримують політичну
силу, а в випадку відходу від неї,
політична сила втрачає власну
матеріальну базу.

Наслідок: забезпечення стабільності, сталих надходжень,
створення резервних фондів та
постійне інституційне зміцнення.
Нерухомість не може закладатися в банку, піддаватися ризикам
втрати за рахунок безгосподарності окремих менеджерів.
Оптимізація видатків
Наші конкуренти хочуть перемагати грошима, а не роботою
з виборцями. Вони витрачають
мільйони на рекламу, джинсу,
іноземних політтехнологів, наймають на роботу тисячі агітаторів, членів комісій та спостерігачів.

Ми повністю відмовимося від
політичної джинси. Ми підготуємо сітку членів ДВК, спостерігачів та наших прихильників, які
будуть на виборчих дільницях боротися не за нас, а за чесність та
законність на виборах.
Наші методи політичної діяльності будуть орієнтовані на спілкування, залучення та участь прихильників в процесі.

http://sylalyudey.org/ua/finances.html

ерпаючи натхнення з
Великих
документів,
що змінили хід історії,
зокрема: Загальної Декларації
прав людини, Європейської
конвенції про захист прав людини та основних свобод, Хартії
засадничих прав Європейського
союзу; Конституції України, як
основного Закону та суспільної
угоди народу України;
з
української хартії вільної людини, як заклику моральних
авторитетів України до нас,
представників
нової
хвилі
політично та суспільно активних діячів, стверджуємо, що в
своїй діяльності ми керуємось
наступними засадами:
Гідність
– людська гідність є абсолютною цінністю і є визначальною
в ставленні до кожної людини;
– її слід усіляко плекати і не
можна обмежувати за будьяких обставин, в тому ж числі у
випадках коли хтось оступився
чи вчинив злочин.
Свобода
– свобода зобов’язує нести
відповідальність за свої слова
та вчинки;
– свобода без відповідальності – це крок до анархії та хаосу.
Відповідальність
– усвідомлена відповідальність – ознака зрілості людини
та суспільства; Кожен має нести відповідальність за власні
слова та вчинки;
– відповідальність передбачає
дотримання
домовленостей.
Угоди між суспільством та владою, між людиною та державою, між партнерами по бізнесу
укладенні в інтересах сторін –
така ж частина законодавства
як і будь-який закон, за порушення яких мають притягувати
до відповідальності;
– найбільші проблеми людства,
найжорстокіші війни починалися з порушення попередньо встановлених порядків і укладених
угод. Їх дотримання та вдосконалення – шлях до миру.
Справедливість
– справедливість – одна із
головних передумов мирного
співжиття людей;
– справедливість передбачає
рівність можливостей для всіх
та рівність усіх перед законом,
а також винагорода та стимуляція тих, хто проявляє активність і працьовитість у створенні суспільних благ;
– забезпечення достатнього
рівня справедливості – засаднича функція держави, без якої
вона перетворюється на репресивний апарат;
– справедливе правосуддя –
головна передумова для можливості відстояти свої інтереси,
права та свободи, воно є головним гарантом внутрішньої
безпеки і спокою в країні, а
тому воно має бути на особливому контролі суспільства.
Відкритість
– влада має бути відкритою та
контрольованою суспільством;
– свобода слова, думки – засадничі і невід’ємні права кожної людини.
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дієвість
– аби змінити Україну, замало самого усвідомлення та
аналізу проблем і викликів, що
стоять перед народом та державою, слід діяти.
– якщо якісь процеси в житті
країни відбуваються не належним чином, ми не критикуємо,
а виробляємо проекти рішень,
що усунуть недоліки;
– ми будуємо країну поважаючи закон, змінюємо правове
поле та формуємо умови згідно з його нормами;
– у своїх діях спираємося на
власні сили - самоорганізацію
та самоврядність, які є мірилом успіху, розуміючи, що ми
самі найбільше зацікавлені навести лад та забезпечити розвиток власних громад, регіонів
та країни.
солідарність
– країни процвітають лише
тоді, коли в суспільстві панує солідарність, а отже доброзичливість, єдність та
взаємодопомога;
– солідарність виростає з
усвідомлення спільності людських інтересів;
– лише у відстоюванні інтересів усіх ми зможемо відстояти
інтереси кожного;
– жодна добра ініціатива не
може бути втілена у життя в
суспільстві де панують розбрат і ненависть один до одного.
конкурентність
– лише в чесному змаганні
за правилами встановленими
в інтересах суспільства знаходиться оптимальний шлях для
його розвитку;
– змагальність у підходах,
механізмах, підтримка найкращих ідей та найдієвіших засобів розширює потенціал, надає
нові ресурси для руху вперед;
– конкурентне змагання, а
не війна на виживання забезпечить успішне досягнення
результату, а всім учасникам процесу саморозвиток та
спільну вигоду від його досягнення;
– відсутність конкуренції
призводить, зокрема, до застою в державі, монополізації
економіки та погіршення якості товарів та послуг, а також
деградації суспільства.
добробут
– прагнення добробуту –
природне бажання людини;
– мірилом ефективності влади є рівень зростання добробуту її громадян; Якщо добробут
людей погіршується – маємо
змінювати таку владу.
Ці засади покликали нас
до спільної праці, ставши
основою для всіх наших дій.
стверджуємо, що втіливши ці
імперативи в життя України,
ми змінимо нашу країну і світ
навколо нас!

www.sylalyudey.org

якоЮ БУдЕ
сИЛа ЛЮдЕЙ,
аБо коЛИ
УкраїНа
стаНЕ
іНшоЮ?
заційної роботи вже створено
сторінки в соціальних мережах,
веб-сайт, відкритий рахунок,
почався вступ, виготовляються
перші інформаційні продукти.

Поч. на
1 стор.

Що зараз
відбувається ?

Що далі ?

Гідність, свобода, відповідальність, справедливість, відкритість, дієвість, солідарність,
конкурентність і добробут – це
наші головні ідеологічні засади.
Решту, а саме: правила, програму, план діяльності тощо, – ми
будемо створювати на їх основі
спільно з однодумцями. Сьогодні дискусії проводяться з метою
обговорити наступні питання:
– навіщо людям об’єднуватися
та на яких засадах;
– якими мають бути наші
цінності та принципи;
– які програмні засади приведуть людей до бажаної цілі;
– самоорганізація, субсидіарність та самоврядність як ключові принципи формування;
– які дії, завдання та механізми необхідні, щоб досягнути
мети.
Сучасність, зрозумілість та
здатність вирішувати конкретні
проблеми будуть характерними
рисами нової політики. За понад
двадцять років у країні з’явилися
приклади політичної діяльності
за демократичними стандартами, особливо на місцевому рівні. Тому обмін думками та щира
розмова під час презентацій є
вкрай важливими та цінними.
Найближче завдання – знайти однодумців в усіх регіонах.
Наразі для проведення органі-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БЮЛЕТЕНЬ

Створення оргкомітетів –

важливий етап. В мікрорайонах,
селах, містах, районах та областях вся подальша діяльність
буде відбуватися на базі оргкомітетів однодумців. Наразі неможливо передбачити, на які
дії уповноважать своїх лідерів

e-mail: syla.liudei2013@gmail.com
Тел: +38(097) 893-52-08, +38(063) 499-10-50
Матеріали взяті з сайту: www.sylalyudey.org
Розповсюджується безкоштовно

майбутні учасники об’єднання
СИЛА ЛЮДЕЙ, але можна
впевнено сказати, що це буде
сучасний формат політики. Елементи цієї структури будуть взаємодіяти згідно з демократичними принципами, а сама вона
функціонуватиме на засадах

прозорості, у тому числі у фінансовій діяльності.

Загальний план дій:
1. Люди єднаються довкола
спільних ідей;
2. Учасники визначають пра-

вила, згідно з якими вони будуть
взаємодіяти;
3. У діалозі з суспільством
люди формують спільне бачення
тієї країни, у якій вони хочуть
жити;
4. Люди формують політичну силу, однією зі складових
якої може бути політична партія,
створена для реалізації політичної програми;
5. Люди визначаються з програмою та планом дій, обираючи
кращі, на їхню думку, підходи,
створюють реальні впливові
структури;
6. СИЛА ЛЮДЕЙ проводить боротьбу за втілення програми, у тому числі через можливий прихід до влади;
7. Під впливом політичної
сили наша країна змінюється
відповідно до бачення, сформованого об’єднанням СИЛА ЛЮДЕЙ.
Ми віримо, що наша країна
буде іншою – це лише питання
часу. Чим більше людей докладуть зусилля – тим швидше країна зміниться! Отже, кількість
часу, необхідного для реалізації
алгоритму, прямо пропорційно
залежить від кількості людей,
які об’єднаються для реалізації
спільного бачення майбутнього.
досить очікувати на появу
героїв – змінити країну можуть
лише добропорядні громадяни,
які діють разом. Нам потрібні
єднання та взаємодія, адже
саме в цьому –

СИЛА ЛЮДЕЙ!
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