
Харитативний та Освітній Фонд
Конґресу Українців Канади

«Справжня щедрість до майбутнього полягає в тому, щоб дарувати саме 
тепер» Альбер Камю  

Дорога Родино, 

Важко повірити, що вже настало літо! Впродовж останніх кількох місяців наші витривалість, 
доброта та відданість громаді по-справжньому випробовувались. Однак разом ми успішно 
пройшли цей тест. Ми навіть на хвилину не піддавалися, не переставали жити, та працювали 
навіть більше ніж коли-небудь щоб швидко адаптуватися до нових норм. 

Хочу особисто подякувати Вам за те, що Ви були разом з нами у ці складні часи. Дякую за Вашу 
підтримку та Вашу відданість для збереження праці Харитативного та Освітнього Фонду 
Конґресу та продовження місії дорученої нам нашими українсько-канадськими предками. Дякую Вам за наші розмови, та 
за те, що Ви щиро дбаєте про наше майбутнє. 

Дякую, що Ви приєдналися до мого інформаційного вебінару про “Дарування Спадщини” та обдумуєте можливість 
залишити власну спадщину для забезпечення майбутнього наступних поколінь канадських українців. 

На знак вдячності, ми підготували для Вас ЗВІТ, який висвітлює нашу роботу під час цієї пандемії. Я хочу щоб Ви знали - 
вся ця робота можлива лише завдяки Вашій щедрості, довірі та Вашому бажанню зробити нашу громаду успішною. Без 
вашої фінансової підтримки ми не змогли б нічого цього досягти. Сердечно Вам дякую! 

Однак, щоб Харитативний та Освітній Фонд Конґресу і надалі продовжував успішно працювати і вести нашу громаду в 
майбутнє, я хочу запросити Вас пожертвувати на 2020 Щорічний Фонд.  

Дякую! Будьте здорові, у безпеці та на зв’язку, 
  

 
Жанін Ася Кузьма                                                                                                         
Національний Менеджер із Розвитку Фонду 
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Депутати Канадського 
парламенту взяли участь  
у сваткуванні Дня Вишиванки

День Вишиванки  
21-го травня, канадці із усієї країни долучилися до онлайн 
святкування Дня Вишиванки. В цей день українці та друзі 
України по цілому світі одягають вишиванку на знак 
пошани до української культури та традицій, підтримки 
українського народу, та як символ єдності, гідності та 
любові.  
Дякуємо всім хто долучився.  
Слава Україні!



Комітет Конґресу із вшанування 100-ліття завершення операцій 
інтернування, за підтримки Канадського Фонду Визнання Інтернування 
під час Першої Світової Війни, організували серію онлайн заходів 
присвячених підвищенню обізнаності про інтернування під час Першої 
Світової Війни, які завершилися національним вшануванням 100-ліття 
завершення операцій інтернування 20-го червня. В 1914-1920,  8579 
українців та інших європейців були інтерновані як «ворожі іноземці» і 
відправлені у 24 табори для інтернованих по всій Канаді.  20-го червня 
Канада вшанувала пам’ять жертв інтернування. Вічная Пам’ять.  

Пандемія коронавірусу впливає на наші громадські організації, міста та селища де ми 
живемо, нашу країну, та наш світ. Поміж непередбачуваністю та зростаючими викликами 
здоров’ю населення, віддані волонтери та штаб Конґресу Українців Канади 
продовжують наполегливо працювати для підтримки нашої громади.  

Освіта  
Спільно з Національною Українською Освітньою Радою Конґресу, ми організовуємо 
серію вебінарів щоб допомогти освітянам та учителям підготовитись до дистанційного 
та онлайн навчання. Ми розробили україномовні ресурси для вчителів, батьків та 
школярів щоб допомогти їм продовжувати освіту нашої молоді в цей важкий час.  

Вебінари та семінари для організацій та індивідів 
Ми співпрацюємо з нашими громадськими організаціями та професіоналами для 
розробки вебінарів та семінарів присвячених питанням та викликам які стоять перед 
організаціями та людьми – надаючи презентації з юридичної інформації, ресурси для 
нових канадців, деталі щодо змін в імміграційних програмах, відповідаючи на питання 
збору фондів для організацій та питання малих бізнесів.  

Підтримка літних людей та малозабезпечених членів нашої громади 
Конґрес розробив ряд ресурсів для організацій які підтримують літних людей та 
малозабезпечених членів нашої громади, включно із створенням інформаційних пакетів 
для організацій які телефонують літнім людям перевірити чи їм потрібна підтримка, та 
допомагають придбати харчі чи ліки. Ми підтримали Канадську Службу Крові 
національною кампанією збору крові в нашій громаді. 

Підтримка поінформованості громади 
В час пандемії дуже важливо залишатись поінформованим щодо діючих директив та 
інструкцій від уряду та державних службовців зі сфери охорони здоров’я. Також 
важливо знати про урядові програми підтримки для осіб та організацій. Для 
забезпечення поінформованості громади, щотижня ми збираємо та широко 
розповсюджуємо найновішу інформацію в доступному та простому форматі 
тижневого онлайн бюлетеню новин пов’язаних із коронавірусом. Ми працюємо спільно 
з друкованими, телевізійними та онлайн ЗМІ громади щоб визначити експертів та 
професіоналів які подають наші громаді важливу інформацію.  

Робота з урядом для підтримки наших громадських організацій 
Ми постійно працюємо з представниками федерального уряду для забезпечення 
вагомої та тривалої допомоги для неприбуткових та харитативних організацій, 
мистецьких та культурно-освітніх груп та програм, в час коли важко забезпечити кошти 
та фінансову підтримку та існує потреба відміняти публичні заходи.  

Підтримка малозабезпечених дітей в Україні 
Разом з благодійною організацією Help Us Help, Канадсько-Українською Фундацією, 
Корпорацією МІСТ та Уповноваженим Президента України з прав дитини, ми 
працюємо над ініціативою Допомога Дітям під час Covid-19, яка підтримує дітей, які 
потребують забезпечення продовольчими товарами під час пандемії в Україні. 
Ініціативa забезпечує харчі та набори гігієни для дітей та родин, які доставляють 
соціальні працівники під час відвідин малозабезпечних родин для оцінки здоров’я та 
добробуту дітей.  

Підтримуємо нашу громаду під час пандемії коронавірусу 

Вшанування 100-ліття завершення Канадських операцій інтернування під час Першої Світової Війни


