
Українці втомилися! Втомилися від цинізму, беззаконня, брехні та корупції у рідній країні. 
Втомилися від популізму, який вбиває наш економічний потенціал. Втомилися від 
несправедливості.
Країна перебуває в складному геополітичному положенні. Значна частина наших громадян 
бачать порятунок в еміграції. Але ми СВІДОМІ, що найбільшими нашими ворогами є 
безвідповідальність, лінь та байдужість. 
Час змін настав. І ці зміни мають початись з усвідомлення кожним громадянином свого місця та 
своєї відповідальності за долю держави та кожної громади. Саме для цього ми, свідомі мешканці 
Луцька, об'єднуємось у Громадянський рух «СВІДОМІ».

Наша мета: забезпечити добробут, безпеку та процвітання українцям на своїй землі через тісну 
взаємодію та взаємодопомогу свідомих, відповідальних, активних громадян-лідерів, що здатні 
самовіддано працювати, керуючись принципами Громадянського руху.

Ми свідомо об'єднуємось в Громадянський рух на таких принципах:

1. відповідальність – ми самі відповідальні за наше майбутнє, а тому не можемо бути осторонь 
суспільних процесів у громадах та державі;
2. активність та дієвість – лише активна позиція кожного та цілеспрямована дія дає результат;
3. орієнтація на успіх – ніхто не побудує успішну країну, якщо не буде прагнути цього;
4. самодостатність – основою для розвитку держави є самодостатній, забезпечений українець, 
який вимагає справедливих законів та гідного відношення до себе від держави;
5. економічний добробут та патріотизм – ми створюємо бізнес та сплачуємо податки в Україні; 
навчаємось тут, інвестуємо чи приваблюємо інвестиції сюди, заробляємо та витрачаємо гроші у 
своїй країні, 
6. толерантність – ми відкидаємо речі, які роз'єднують громадян (належність до різних релігійних 
конфесій, політичних чи громадських об'єднань, мовних груп) та з повагою ставимось до 
поглядів та ідей інших активних і відповідальних громадян та об'єднань.

Наші стратегічні цілі базуються на забезпеченні динамічного розвитку України, кожного міста та 
громади, і в першу чергу міста Луцька. Вони включають:

1. Забезпечення привабливого інвестиційного клімату;
2. Розбудову інфраструктури;
3. Гарантування безпеки громадян;
4. Розвиток сучасної та конкурентної системи освіти;
5. Впровадження ефективної системи охорони здоров'я;
6. Підвищення рівня громадянської культури та свідомості громадян.

Кожен свідомий громадянин, який підтримує цю декларацію є нашим однодумцем та колегою.  
Разом ми зупинимо свавіллям корумпованих посадовців, змусимо великий бізнес працювати на 
економіку держави, сформуємо свідоме, активне  та відповідальне громадянське суспільство, 
забезпечимо можливості для розвитку середнього класу та самодостатніх лідерів з різних сфер.

Декларація Громадянського руху «СВІДОМІ»

Свідомі громадяни – успішна країна!


