УККА потребує вашої фінансової підтримки

ДОПОМОЖІТЬ НАМ СЬОГОДНІ!

Український Конґресовий
Комітет Америки запитує

Що для вас важливо?
Підпишіться
до списку
http://bit.ly/2vG0LpM

Навчання нашої молоді
• збереження та передання української мови
i культури для наступного покоління
• публікація статтей та організування конференцій,
щоб пояснити справжню історію України

Ширення інформації
Жертвуйте
СЬОГОДНІ
http://bit.ly/SupportUCCA

• оголошення ваших місцевих подій у нашій мережі,
яка охоплює понад 20 крайових організацій і
десятки місцевих відділів
• обмін думками та ідеями з іншими по всій країні і
в усьому світі

Пропагування ваших заходів
• навчання як взаємодіяти з місцевими, державними
та федеральними чиновниками
• координація ваших місцевих заходів з іншими
активістами у вашій місцевості або поза нею

Збереження нашої спадщини

facebook.com/UCCA.org

• Підтримка кіно, телебачення та медія проєктів,
які документують нашу історію
• Заклик підтримувати нашу громаду – українські
бізнеси, підприємства та організації
• Працювати в напрямі збереження структури
української громади та установ

УККА є неприбутковою організацією згідно з праграфом 501 (c) (3)

Всі пожертви для УККА є звільнені від оподаткування та можуть бути вплачені
через місцеві відділи УККА, Крайову канцелярію УККА, або через Інтернет.

ЩО ТАКЕ УККА?
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) є неприбутковою,
безпартійною громадською організацією, яка представляє інтереси українців у
Сполучених Штатах Америки з 1940 року. Маючи Крайову канцелярію у НьюЙорку, бюро УНІС у Вашинґтоні, а також десятки місцевих відділів по всій
території Сполучених Штатів Америки, працівники УККА і загально-крайова мережа
добровольців репрезентують понад 1,5 мільйона американців українського
походження. Окрім індивідуальних членів, УККА об'єднує в Крайовій Раді УККА
близько 30 громадських організацій, представників товариських, освітніх,
ветеранів, релігійних, культурних, соціяльних, та гуманітарних організацій.
Що 4 роки, УККА відбуває «Конґрес Українців Америки» з участю
делегатів з цілої країни. Конґрес вибирає Крайову Раду, яка є найвищим
правлячим органом між конвенціями та Крайову Екзекутиву для
виконання плянів і директивів прийнятих на конґресі.
У 1944, УККА зформував Злучений
Український
Американський
Допомоговий Комітет (ЗУАДК),
щоб вести допомогу українським
жертвам і біженцям Другої світової
війни. Крім програм допомоги для
імміґрантам,
ЗУАДК
надсилає
безпрецедентну кількість медичних
матеріялів та гуманітарну допомогу
Україні для надання допомоги
пораненим воїнам, переміщеним
особам та дітям-сиротам.

У 1953 році, УККА зформував
Шкільну Раду при УККА, для
централізації
і
координації
діяльности сотень суботніх Шкіл
Українознавства у США. Рада
організовує семінари учителів,
видає підручники, та регулярно
перевіряє сітку українських
шкіл від Бостону до ЛосАнджелес.

У 1967 році, УККА співпрацював з іншими громадськими
організаціями для створення Українського Світового Конгресу (СКУ),
найбільшої міжнародної координаційної надбудові Українських
громадських організацій в діяспорі 20 мільйонів Українців. З 2003,
СКУ визнаний як неурядова організація зі спеціяльним
консультативним статусом при Організації Об'єднаних Націй (ООН),
де представники УККА з того часу беруть участь у щотижневих
інформативних засіданнях та різних комітетах з рамени СКУ.

У 1977 році, УККА відкрив постійне бюро Української Національної
Інформаційної Служби (УНІС), для репрезентації української громади у
Вашинґтоні. Протягом 40 років, УНІС допоміг американцям українського
походження з усієї Америки зустрітися віч-на-віч з їх обраними
представниками. У 1997 році, УНІС очолив формування Конґресового
Українського Кокусу у Палаті Представників, а Сенатський Український
Кокус створився в 2015 році. Серед останніх законодавчих досягнень є Закон
про підтримку свободи України (2014), Ініціятива допомоги безпеки України
(2015), Закон протидії дезінформації й пропаганди (2016), та Закон протидії
Американських супротивників через санкції (2017)

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ЗВІТ ДОСЯГНЕНЬ
Починаючи з 1940 року, УККА допоміг українській громаді створити політичний капітал і
імпульс, необхідний для надання допомоги народові України. Під час Другої світової війни,
було створено Українсько-Американський Воєнний Фонд в сумі $5,000,000, допомога
організована українським жертвам війни та біженцям, парафій і громад згуртованих для
здачі крові, та УККА відіграв важливу ролю у прийнятті законопроєкту «Акт Переміщених
Осіб» у 1948 році, що дозволило на виїзд до США понад 200,000 осіб, майже половина з
яких були українці. Крім того,
 щорічно з 1944 року, УККА публікує [перший] англомовний науковий журнал
присвячений Україні - «The Ukrainian Quarterly»;
 УККА поширював інформації серед американців про радянське гноблення й
допоміг зорганізувати «Тиждень Поневолених Націй» у 1959 році;
 в 1964 році, УККА організовав побудову і відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку
в столиці США;
 в 1989 році створена Рада Оборони й Допомоги Українцям при УККА, яка
розповсюджує навчальні матеріяли українцям по всьому світі;
 у 1994 УККА причинився до створення Центральної і Східньо-Європейської
Коаліції з іншими етнічними діяспорами;
 УККА покликав Крайовий Комітет США Для Визнання Голодомору Ґеноцидом
1932-33рр. та причинився до побудови і відкриття у 2015 р. у Вашинґтоні
Меморіялу Жертвам Голодомору 1932-33 р. в Україні.
В останніх роках перед розпадом Радянського Союзу, УККА організував і провів ряд
маніфестації по всій Америці, а потім провів першу в світі Міжнародну місію спостерігачів на
виборах в незалежній Україні. УККА залишається єдиною громадською організацією, яка
надсилає делегації спостерігачів на кожні парляментські і президентські вибори в Україні.
(Найбільша делегація, що складалася з більш ніж 2500 спостерігачів була під час історичної
2004 року Помаранчевої революції.) Крім того, УККА організовує наукові конференції по
всій території США і регулярно закликає представників української громади бути
цитованими журналістами у пресі і телебаченні, під час обговорення подій в Україні.
Фільмовий фонд при УККА, заснований у 1994 році, допомагає продюсерам документальних
фільмів висвітлювати справжню історію України та причинився до спільного виробництва
фільмів про вбивство Степана Бандери (1995), про ген.-хор. Романа Шухевича (2000),
Митрополита Андрея Шептицького (2008) та Симона Петлюру (2018).
Сьогодні, праця українців в Америці й громадських організацій для наших братів і сестер в
Україні є необхідною набагато більше як коли-небудь. Протягом останніх років, УККА
залишається на фронті у наданні допомоги та акцій на підтримку української нації яка є під
атакою Росії. Наша робота з урядом Сполучених Штатів на протязі понад 75 років, дає УККА
і нашим членам більш широкий доступ до наших обраних представників, а також з урядом
України. Як Президент України, Петро Порошенко, заявив у 2016, багаторічні зусилля УККА
"об'єднати українську громаду по всій Америці" високо цінується урядом і народом України.
Ми звертаємось до вас, щоб скласти пожертву на УККА сьогодні. Ваші щедрі, звільнені від
податків пожертви допоможуть нам продовжувати нашу важливу роботу в ім'я України та
української громади.

