English version

Шановні друзі!
Добіг кінця листопад, сповнений подіями – на
міжнародній арені, в громадах, в житті кожного з
нас.
Ділимося найважливішим:
В рамках Ukrainian Reform Conferences Президент
СКУ дискутував про впровадження реформ в Україні
разом із Віце-прем’єр-міністеркою з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Ольгою Стефанішиною, заступницею генерального
директора Генерального директорату з питань
політики сусідства та переговорів з розширення
Єврокомісії Катариною Матерновою та іншими.
Дивитися відео
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Українці та друзі України в усьому світі вшанували пам’ять жертв Голодомору, на
віртуальних подіях, у молебнах, під час церемоній, конференцій та зустрічей.
Україна пам’ятає. Світ визнає.

Знаковим цього року стало оголошення
нового проєкту Світового Конґресу СКУ
– Міжнародної мережі нащадків жертв
Голодомору спрямованої на те, щоб
передати
цю
історію
майбутнім
поколінням та об’єднати тих кровних
родичів тих, хто вижив під час
Голодомору. Дізнатися більше
Напередодні 87 роковин Голодомору вперше в Україні відкрилася всесвітньо відома
виставка "МАРІЯ". Виставка експонуватиметься в Києві, в Музеї Голодоморугеноциду з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового
Конґресу Українців.

У листопаді наша світова громада понесла важку втрату – передчасно відійшла у
вічність Друга Віцепрезидент СКУ – Голова Світової Федерації Українських Жіночих
Організацій Анна Кісіль.

Співчуття продовжують надходити з усіх
куточків світу – від усіх, кого торкнулася
щедра душа пані Анни. Її мудрий провід,
щире серце, любов до України та
жертовна волонтерська посвята були й
будуть натхненням для всіх нас. Вічная
пам’ять! Детальніше

Пані Анна надихнула численні ініціативи й проєкти Світового Конґресу
Українців, які ми матимемо честь продовжити та підсилити.
Звичайно, це стає можливим тільки завдяки підтримці наших жертводавців
та волонтерів.
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#ЩедрийВівторок. Ще не пізно підтримати
СКУ пожертвою із податковою посвідкою.

Ще не пізно підтримати СКУ пожертвою із податковою посвідкою

Підтримати СКУ

Перед нами грудень – час подяки, надії, передчуття свята. Долучайтеся!

Головне в грудні
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Новини з Громад
Для всіх українських громад СКУ
провіввіртуальну
майстерню
щодо
співпраці з посольствами за участі Андрія
Шевченка, Посла України в Канаді, Ігора
Осташа, Посла України в Лівані і Тараса
Багрія, Голови Конґресу Українців Канади,
відділ Торонто (2014 жовтень-2020),
керівника Менторської програми СКУ.
Модерувала
розмову
Виконавчий
директор Світового Конґресу Українців
Марія Купріянова. Більше

Конґрес
Українців
Канади
відсвяткував 80-ту річницю з часу
заснування. Президент СКУ Павло Ґрод
віддав велику шану всім будівничим
КУК, а зокрема Олександрі Хичій, її
нинішньому Президенту, а також щиро
подякував за плідну співпрацю з СКУ.
Більше

Канада. Союз Українських Студентів
Канади створює онлайн-базу даних, що
з’єднає
українських
канадських
студентів та спеціалістів з багатьох
галузей. Це допоможе студентам
дослідити кар’єрні шляхи у своїх сферах
інтересів та збудувати професійну
мережу. Більше

Угорщина. Ярослава Хортяні, Віцепрезидент Європейського Конґресу
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Товариства
української культури в Угорщині
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ОАЕ. Українська
громада організувала
акцію "Народжені у вишиванках".
За словами Євгена Семенова,
кожному новонародженому тут, в
ОАЕ, українцю чи україночці
тепер даруватимуть першу в житті
вишиту сорочку. Читатибільше

Українська асоціаціє в ПАР спільно з МІОК
провели унікальне опитування українців
Південно-Африканської
Республіки,
результати
якого
представили
на
віртуальній події. Щоб дізнатися, якими є
українці ПАР, як вони інтегруються у нове
суспільство,
як
зберігають
свою
ідентичність, як підтримують зв’язки з
Україною та яким бачать своє майбутнє
дивіться відео

Вшанування пам'яті жертв Голодомору
в українських громадах
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СКУ в пресі

Авторська колонка Віцепрезидента СКУ
Стефана Романіва присвячена
темі Голодомору вийшла у головному

Всеукраїнська Газета "День" відзначила
роботу СКУ у справі визнання
Голодомору геноцидом. Більше

англомовному виданні України.
Читати

Чи ви вже мали нагоду відвідати новий сайт СКУ? Наш новий сайт став
можливим завдяки щедрій підтримці Української Кредитової Спілки

Дякуємо!

Цей вісник, як і інша щоденна діяльність Світового Конґресу Українців, став
можливим завдяки щедрій підтримці наших жертводавців. СКУ не отримує
державного фінансування, спираючись виключно на ваші добровільні
пожертви. Ми дякуємо кожному з наших друзів, волонтерів та жертводавців
за довіру та підтримку.

ПІДТРИМАЙТЕ СКУ

