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Інформація 

про поточні справи в ГО «Наша Родина» (станом на 12.9.2013 рік) 
 

 За період, з дня завершення I-ї експедиції Нашого Роду (20 липня 2013 року), Засновниками 

та органами ГО «Наша Родина», а також - її Головою (Ключівський Ю.В.): 

 1. Підготовлено (відібрано) та опубліковано на окремих Інтернет-сайтах, а також - розіслано 

членам Родини, фотографії I-ї експедиції Нашого Роду (липень 2013 рік). Крім того, було 

підготовлено та розіслано членам Роду - Інформацію-звіт про результати I-ї Експедиції Нашого 

Роду (липень 2013 рік). 

 2. Здійснено: відбір, підготовку та редагування матеріалів до видання під рубрикою: 

Бібліотека громадської організації «Наша Родина». Крім того, заготовлено конверти та видрукувано 

більшість матеріалів бібліотеки, написано анонси (до вже підготовлених матеріалів), а також 

визначено адреса тих членів Роду, фізична розсилка яким буде здійснюватись шляхом поштових 

відправлень, з інтервалом, не рідше один раз на місяць.  

3. Продовжено роботу по легалізації ГО «Наша Родина» в органах влади, для чого здійснено 

кілька контактних зусиль з місцевими  представниками нашого Роду. Так, мною, крім спілкування з 

відповідальними особами – переслано до Рахова окремі матеріали, щодо реєстрації ГО «Наша 

Родина». Натомість, по різних причинах – легалізація так і не завершена... 

4. Підготовлено перше Рішення Секретаріату Роду, в якому узагальнено пропозиції щодо 

Порядку організації членства в ГО та розроблено примірний текст Заяви (для вступу в ГО «Наша 

Родина»). Крім того, Секретаріатом розроблено та затверджено Порядок організації присвоєння 

звання «Турист Родини», а також - присвоєно звання «Турист Родини», з вказанням відповідної 

категорії, з врученням відповідних Посвідчень й нагрудних знаків (значків) «Турист Родини» тим 

членам Роду, які прийняли активну участь у I-ї експедиції Нашого Роду (липень 2013 рік). 

5. Виконавчою Радою Роду, підготовлено та затверджено: Порядок організації членства в 

громадській організації «Наша Родина». Крім того, Виконавчою Радою Роду зареєстровано перші 

Заяви (від членів Роду), щодо вступу до ГО «Наша Родина». Станом на 12.9.2013 року, таких було – 

5 (п’ять).  

6. Головою ГО «Наша Родина», підготовлено Технічні умови для виготовлення родинного 

календаря «Наша родина» на 2014-2015 роки та переслано до видавництва - ПАТ «Патент» 

(Ужгород), з метою отримання цінових пропозицій, а також визначено відповідального 

(Ключевського Ю.А.), щодо ведення переговорів по умовам друкування родинного календаря.  

Натомість, визначена оптимальна кількість родинних календарів «Наша родина» на 2014-2015 роки, 

в кількості 100 (сто) штук. 

7. Отримано перші суми коштів, які поступають на приватний рахунок одного з членів Роду, 

в якості внеску бажаючими членами Роду - до фінансової скарбниці Фонду Роду. Станом на 

12.9.2013 року, активними членами нашого Роду було внесено – 2 360 (дві тисячі триста шістдесят) 

гривень. Вказані кошти, будуть, наприклад, використані для фінансування виготовлення родинного 

календаря «Наша родина» на 2014-2015 роки.  

8. Продовжено збір та уточнення даних по формуванню Родинного Дерева. Станом на 

вересень 2013 року, в Родинному дереві – 308 членів Роду!    
 

Натомість, треба констатувати, що активність більшості членів Роду й наділі залишається 

низькою, практично, по усім напрямкам діяльності Роду та його ГО «Наша родина».  

З одного боку це пов’язано з тим, що кожен член Роду, по-своєму - зайнятий (що є 

об’єктивною реальністю), а з другого, практично, мало хто з членів Родини може зрозуміти – 

запропонований формат діалогу в рамках Роду, а звідси - не знає як себе... вести, в цілому – при 

нестандартній ситуації (коли це: ні хрестини, ні весілля, ні похорони, що звичніше й привичніше). 

Більше того, значна частина членів Родини, не знає: «який хосен матиме від того Роду» (як 

висловлюються деякі)!  

Так, формат II Зустрічі Роду, показав, що, наприклад, хоч й зі «скрипом», але, практично всі 

присутні на 2-му дні Зустрічі – вийшли на прибирання річки Тиси. І це при тому, що напередодні, 

особливо, місцеві члени Роду – піддавали сумніву акцію з прибирання берегу, практично, рідної 

річки – Тиси, мовляв: «з нас та наших дітей будуть сміятися односельці»!  
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З другого боку, очевидно, що багатьом членам Родини та ж таки II Зустріч була цікавою: 

одні зустріли давно не бачених (20,30, 40 років!) родичів, інші, особливо молодь – вперше бачила 

своїх ровесників-родичів тощо. Цікавим було й те, що багато членів Роду – принесли пам’ятні для 

родити артефакти, як-то: фотографії, книги, портрети тощо...  

Натомість, прикро, що багато з тих членів Роду, хто мешкає безпосередньо в Ясінях – не 

прийшов на Зустріч, в 2012 році. Причини різні: від «ми не знали про таку зустріч» до банального - 

«а нащо воно мені»! Вважаю, що крім недоробок організаторів Зустрічі та пасивності й відвертого 

небажання допомогти (з боку місцевих членів Роду), фактично дали «маху» й батьки (в тому числі 

діди й баби) тих молодших наших родичів, які, навіть... ганьбились нашого зібрання. Особливо це 

проявилось під час I-ї Експедиції Роду (2013 рік), яка, фактично, була організована для молодих 

людей Родини. Логічно, що Експедиція (зі сходженням на карпатські вершини) була організована, 

швидше – для молодших членів Роду, то здавалось, що старші та поважні члени Роду, бодай... 

«поженуть» своїх дітей та онуків на таку... «зустріч» з горами. Адже, як виявилось, наприклад, при 

сходженні на гору Петрос – ніхто із місцевих (третина експедиції), ніколи ще не був на цій 

карпатській вершині... 

З другого боку, прикро, але низькою є й діяльність більшості членів Роду з числа 

Засновників та членів ГО «Наша родина». Причинами можуть бути й географічні відстані між нами 

(хоч у вік Інтернету це слаба втіха), й зайнятість (але це притаманно всім) тощо.    

Зрозуміло, що справа, яку робимо (навколо нашої Родини) – нова та зовсім невідома, 

особливо, в Україні. Крім того, ми не маємо та й не можемо мати багатьох прибічників, навіть з 

числа... членів Родини. Адже більшість – не тільки не розуміє «навіщо це», як уже вказував, але й... 

не читає повідомлень та не цікавиться справами тих, кількох активістів Роду, які, бодай щось 

роблять! Це й зрозуміло, адже мода сьогодні, в Україні на інше: на показуху, на нещирість, на силу. 

Останнє ж бо - забезпечують... гроші, у гонитві за якими – немає часу ні на що, а тим паче на 

«якийсь» Рід чи «важливі» Зустрічі, разом з Експедиціями...    

Чи є вихід із вищевказаного? Чи потрібно взагалі щось робити: і з Родиною, і для Родини та, 

відповідно для кожного члена Родини? Думаю так! Але що робити і як діяти? Насамперед, треба:  

1. Активізувати діяльність громадської організації «Наша родина» (яка й створена з метою, 

буквально – «розбудити» усю нашу Родину), через самоорганізацію кожного Засновника ГО. Тобто 

– більше: ідей, ініціатив, пропозицій. Більше критики, зауважень, оцінок...  

2. Активізувати роботу з кожним із членів нашого Роду. Це може і повинен зробити 

Засновник ГО, власне, по своїй гілці родичів. Тим паче, що у нас з’явились, нехай і небагато, але - 

нові члени ГО. Останніх можна і треба залучати до усіх структур, які діють у рамках ГО (Рада 

Старійшин, Виконавча Рада, Секретаріат, тощо).  

3. Залучати до роботи активних членів Роду, пропонуючи кожному - членство в ГО «Наша 

родина», яка може стати дієвим інструментом реалізації потенціалу усієї Родини та її членів (ясно, 

що результати не можуть бути миттєвими, тим паче при мінімальних зусиллях... кількох активістів).  

4. Звернути, особливу увагу, на фінансову сторону діяльності Родини, в частині залучення 

коштів та інших активів для реалізації ідей та пропозиції, що надходять від членів Родини та її ГО 

«Наша родина». Вже зараз треба готуватись до привітання (двох Дячуків: Миколу та Івана) 90-то 

річних Ювілярів, яких матимемо в 2014 році, шляхом виготовлення для них та для решти членів 

Ради Старійшин Роду (всього - 6 чоловік)... дерев’яного обкладу для розміщення Родинної Грамоти.  

5. Пропагувати діяльність Роду та його ГО «Наша родина», усіма можливими способами та, 

на тих же: хрестинах, весіллях ба, навіть – похоронах. Наприклад, виготовлення та реалізація серед 

членів родичів та близьких нашого Роду - Родинного Календаря на 2014-2015 роки, може й повинно 

стати, по суті – подією усієї Родини.    

6. Аналізувати усі пропозиції та доводити до логічного завершення усі починання Родини, її 

членів та членів ГО «Наша родина»...    

Вищевказане, доцільно доповнити та конкретизувати у Рішеннях ГО «Наша родина», що 

стануть нашим планом дій на найближчу перспективу.   

 

Інформацію підготував Ключівський Ю.В., 

Прага-Ужгород, вересень 2013 
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