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Український Конґресовий Комітет
Америки (УККА) закликає нашу

The Ukrainian Congress Committee
of America (UCCA) is challenging

громаду
та
прихильників
допомогти зібрати 30,000 дол. до
30-ої
річниці
відновлення
незалежности
України,
яка
відзначатиметься 24 серпня 2021
року.

our community and supporters to
help raise $30,000 in time for
Ukraine’s 30th Anniversary of
renewed Independence celebrated on
August 24, 2021.

Як
координаційний
орган
громади, УККА, це провідна
організація у створенні допомоги
та дій у захист незалежности та
територіяльної цілісності України.

As the community’s coordinating
body, UCCA has remained at the
forefront of generating aid and
action in defense of Ukraine’s
independence
and
territorial
integrity.
But during these

Subscribe

В ці святкові, але складні для
Past Issues
України часи, нам потрібно
працювати
над
зміцненням
двосторонніх відносин між США
та Україною, продовжуючи:

celebratory, yet challenging times for
Translate
Ukraine, we need to work to
strengthen the bilateral relations
between the United States and
Ukraine by continuing to:

Пропагування
питань,
пов'язаних з Україною в
уряді США;
Нав'язування відносини з
різними
етнічними
громадами;
Культивувати
стратегічні
альянси,
які
посилюють
підтримку різних питань, що
мають спільні питання;
Збільшення нашого впливу в

Promote Ukraine-related issues
within the U.S. government
Forge
relationships
with
diverse ethnic communities
Cultivate strategic alliances
that bolster advocacy on
various issues of common
concern
Increase our social media
footprint to spread the truth

соціяльних
поширення

about Ukraine and our message
to gain support for various

мережах
правди

для
про

Україну та поширення наших
інфрмації для підтримки

initiatives
Publish the

наших різних проєктів;
Публікацію
єдиного

language journal dedicated to
Ukraine – The Ukrainian

англомовного
присвяченого

журналу,
Україні
–

Quarterly
Host conferences and forums

«Український Квартальник»
(The Ukrainian Quarterly);

on timely as well as historical
issues

Проводити конференції та
форуми на тему своєчасних,
а також історичних питань.

only

English

But UCCA needs your help!
We hope we can count on your

Але
УККА
потребує
вашої
допомоги! Ми сподіваємося, що

support to raise $30,000 in time for
Ukraine’s 30th Anniversary of

ми можемо розраховувати на вашу
щиру підтримку, щоб зібрати

renewed Independence on August
24th – so that we may continue our

30,000 дол. до 30-ої річницю
відновлення
Незалежності

vital work in representing and
serving the needs of the Ukrainian

України, що відбудеться 24 серпня
і щоб ми могли продовжувати

American community and assisting
our homeland, Ukraine.

свою

важливу

роботу
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потребам

та

служити
української

If you are unable to donate at this
Translate
time, please help UCCA reach its goal

американської
громади
та
допомоги
нашій
батьківщині,

by sharing this Challenge with your
friends, family and coworkers! With

Україні.

more people aware of our cause, we
will be one step closer to reaching

Якщо ви не можете пожертвувати
в цей час, будь ласка, допоможіть

our goal.

УККА
досягти
своєї
мети,
поділившись цим викликом зі

No amount is too small… Help UCCA
reach its Goal!

своїми друзями, родиною та
колегами!
Чим більше людей
будуть ознайомлені з нашою
справою, ми будемо на крок
ближче до досягнення нашої мети
Жодна
пожертва
не
є
малою…
Допоможіть
досягти своєї мети!

УККА

Support UCCA With A Monthly Or 1-Time Donation

Across the United States, many of our local Ukrainian American
communities will return to publicly celebrate Ukraine's Independence
this August. If you or your local community receive any official
proclamations or stage any independence events, please share them
with UCCA's National Office so that we may gather them together with
our archives of proclamations and greetings dating back to our
founding in 1940. We will further pass along any images and videos to
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the Embassy in Washington as well as through the
Translate
Ukrainian World Congress.
Read More About Planning Independence Events

Support UCCA With A Monthly Or 1-Time Donation

WHAT IS UCCA?

ЩО ТАКЕ УККА?

The Ukrainian Congress Committee
of America (UCCA) is a non-profit,
non-partisan
community-based

Український

organization that has represented
the interests of Ukrainians in the
United States since 1940.

організацією,

Конґресовий

Комітет

Америки (УККА) є неприбутковою,
безпартійною
інтереси

громадською
яка

українців

представляє
у

Сполучених

Штатах Америки з 1940 року.
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