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UCCA’s Council on Aid to Ukrainians launches
#SupportUkraine Humanitarian Effort
The Ukrainian Congress Committee of America’s (UCCA) Council on Aid to
Ukrainians (CAU/RODU) has launched a nationwide fundraising campaign to
support our brethren in Ukraine, in the event of Russia’s further invasion and
escalation in Ukraine
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If deterrence fails, Ukrainian officials estimate between 3 to 5 million Ukrainians
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could become refugees, with many children caught in the middle of an armed
conflict. Even as we pray for Ukraine, UCCA’s CAU/RODU has already reached
out to “AICM-Ukraine” Foundation (Association Internationale de Cooperation
Medicine) to partner in planning for the provision of vital humanitarian aid to this
population, as well as to the front-line defenders.
AICM-Ukraine, under the coordination of the United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), has secured warehouses in
several oblasts in the east, south and north of Ukraine, where prepositioned
humanitarian aid supplies can be securely stored. CAU/RODU will assist AICMUkraine by earmarking your donations for the purchase of WHO-standard
NCDK medical kits and WHO-standard IEHK or TESK pharmaceutical kits.
All donations to UCCA’s Council on Aid to Ukrainians are tax-deductible.
Donate to this Fundraiser TODAY

РОДУ закликає Гуманітарну Допомогу
#SupportUkraine
Рада Оборони і Допомоги Українцям (РОДУ) при Українському
Конґресовому Комітеті Америки (УККА) розпочала загальнонаціональну
кампанію по збору коштів на підтримку наших побратимів в Україні, у разі
подальшого вторгнення та ескалації Росії в Україні.
Якщо Росія подалі вторгатиметься в Україну, то за оцінками української
влади від 3 до 5 мільйонів українців можуть стати біженцями, і багато дітей
опиняться в центрі збройного конфлікту. В час коли ми молимося за
Україну, РОДУ вже звернулася до Фундації «АICM-Україна» (Міжнародної
Асоціації Медичного Співробітництва) з метою партнерства у плануванні
надання життєво важливої гуманітарної допомоги населенню, а також
нашим захисникам.
AICM-Україна під координацією Управління ООН з координації
гуманітарних питань (OCHA) забезпечила склади в декількох областях на
сході, півдні та півночі України, де можуть надійно зберігатися поставки
гуманітарної допомоги. Всі Ваші щедрі пожертви до РОДУ будуть вжиті
виключно на закуп медичних пакетів: WHO-standard NCDK medical kits і
WHO-standard IEHK or TESK pharmaceutical kits.

Subscribe

Всі пожертвування
до УККА-РОДУ оподаткуванню не підлягають
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Download our Appeal (PDF)

For over 8 years Ukraine’s men and women have been on the
frontlines of democracy, defending Ukraine and all of Europe
against the Russian aggressor.
With the amassing of over 130,000 Russian troops and
equipment along the borders of Ukraine, there is a real
possibility of Russia’s further invasion into Ukraine. To help
boost the morale of our heroes UCCA is launching its
#ThankOurHeroes letter writing campaign to support
Ukraine’s Frontline Defenders, as well as her wounded
warriors.
We are calling on our children to support UCCA’s project by
submitting their drawings, letters, poems and/or stories to:
UCCAHeroes@gmail.com
Should you feel comfortable, please sign your name, age, and
the state you live in. Let our warriors and wounded know that
their bravery and sacrifices are appreciated by Ukrainians
worldwide. No matter where we are, we are one nation, one
people.
UCCA will be working with various organizations to deliver
the letters to our Ukrainian heroes. We urge our community to
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and send your letters/drawings as soon asTranslate
possible, but no later than February 28, 2022.

Понад 8 років триває війна і наші українські брати і
сестри стоять на передовій демократії, захищаючи
Україну та всю Європу від російського агресора.
Зі скупченням понад 130,000 російських військових і
техніки вздовж кордонів України існує реальна
ймовірність подальшого вторгнення Росії в Україну. Щоб
допомогти підняти моральний дух наших героїв, УККА
розпочинає кампанію написання листів #ThankOurHeroes
#ДякуємоНашимГероям для підтримки Захисників
України на Фронті, а також її поранених воїнів/героїв.
Ми закликаємо наших дітей підтримати проєкт УККА,
надсилаючи свої малюнки, листи, вірші на електонну
адресу: UCCAHeroes@gmail.com
Якщо Вам зручно, підпишіть, будь ласка, своє ім’я, вік та
штат у якому ви живете. Ми хочемо, щоб воїни та
поранені знали, що їхню хоробрість і жертовність
цінують українці всього світу. Де б ми не були, ми одна
нація, один народ.
УККА співпрацюватиме з різними організаціями України,
щоб доставити Ваші листи нашим українським героям.

SubscribeМи закликаємо
Past Issues

нашу громаду приєднатися до нашої
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кампанії та надіслати листи/малюнки якомога швидше,
але не пізніше 28 лютого 2022 року.
Download our Appeal (PDF)

SAVE THE DATES
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UCCA is Gathering Advocacy materials from our
community at: https://ucca.org/ukrainematters/

Support UCCA With A Monthly Or 1-Time Donation

WHAT IS UCCA?

ЩО ТАКЕ УККА?

The Ukrainian Congress Committee

Український

Конґресовий

of America (UCCA) is a non-profit,

Америки (УККА) є неприбутковою,

non-partisan
community-based
organization that has represented

безпартійною

the interests of Ukrainians in the
United States since 1940.

інтереси

організацією,

громадською
яка

українців

представляє
у

Сполучених

Штатах Америки з 1940 року.

Copyright © 2022 UCCA, Inc., All rights reserved.

Комітет

Subscribe

Past Issues

Translate
Media Contact: Andrij Dobriansky
National Office
203 Second Avenue
New York, NY 10003
+1 (212) 228-6840
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Ukrainian Congress Committee of America, Inc. · 203 Second Avenue · New York, NY 10003 · USA

