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C o u n c i l o f U k r a i n i a n S o c i a l S e r v i c e s
С в і т о в а Р а д а С у с п і л ь н о ї С л у ж б и
Звіт діяльності СРСС СКУ за 2013-2018 рр.

Щиро вітаємо почесну Президію, делегатів та всіх учасників ХІ Конґресу Світового Конґресу Українців.
Світова Рада Суспільної Служби при Світовому Конґресі Українців була заснована у 1969 році з метою
об’єднання українських благодійних, діаспорних організацій для координації допомогової мережі
потребуючим українцям на їхніх поселеннях не припининяючи до сьогоднішнього дня своєї благодійної
роботи.
За п’ятирічний період часу СРСС провела 45 засідань, отримано 920 листів, вислано 705 Бюлетнів.
Інформаційний листок було розіслано спонсорам - 2500. Святкових привітань і інших було вислано 260.
Від імені СРСС у 2015 році, написала протестного листа до Районної Ради міста Охтирки на захист
о. Андрія Брінчака УПЦ КП в обвинуваченні повалення монумента Леніну, що справді у великій мірі йому
допомогло, бо було відхилено судовий процес.
У 2015 році, підчас мого перебування у м. Київ, я відвідала Майдан, вулицю Інститутську і пережила до
глибини душі свіжі сліди революційного Майдану. Бачила світлини “Небесної сотні”, відвідала капличку
“Небесної сотні”, яку поставили підчас кривавого Майдану.
Все, що пережила, я хотіла прямо поділитися з тими, які не мали змоги відвідати Київ. Я написала статтю
під заголовком “Майдан - це Україна, яка житиме вічно“. Стаття була опублікована в газетах “Міст” і “Новий
Шлях”.
Світова Рада Суспільної Служби приготувала 23 похвальні грамоти для голів ССУ, a тaкoж особам, які
співпрацюють з ССУ та сприяють її розвитку. Похвальні грамоти були вручені підчас проведеного Вишколу
голів у м. Київ минулого року.
Брала участь у Річних загальних зборах СКУ та у його конґресах. У відзначенні 50-ліття СКУ СРСС брала
участь у конференціях і урочистому бенкеті з цієї нагоди.
Щорічно беру участь у Звітно-виборчих зборах Суспільної Служби Українців філії Торонто.
Заснування громадської організації ССУ Світовою Радою - це постійний проєкт, який продовжується і
кожного року відновлюється. Ми оплачуємо однокімнатне приміщення за адресою вул. Горького, а тепер
Антоновича 3а у м.Київ. Покриваємо кошти кожного З’їзду. На мою пропозицію у 2016 році я залучила ССУ
у членство Української Всесвітньої Координаційної Ради, щоб таким чином зменшити кошт оренди
приміщення, яке знаходиться у будинку УВКР і одночасно дати можливість членам головної управи ССУ
підключатися у заходи міжнародних конференцій, святкувань та акцій.
У тісній співпраці з ССУ ми підтримуємо їхні проєкти, а їх було декілька:
Проекти:
Підчас Революції гідності (Майдану) ми підтримали проeкт випуску 2000 символічних горняток, виділивши
500 кан. дол. і 500 кан. дол. на підтримку Майдану. Ми спонсорували 10 дітей із сімей АТО на лікування
в Карпатах (на що віділили 1500 дол.) Ми підтримали проект співпраці учителів України з учителями
Канади. Учитель і директор школи Тетяна Бура з м. Кагарлик, Київська область, відвідала Торонто у червні
2017 р. і познайомилася з учителями та системою навчання українських цілоденних шкіл у Торонто.
У 2016 році СРСС заініцювала і у 2017 р. прийняла рішення провести загальний вишкіл голів осередків
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ССУ під назвою “Основні завдання і мета організації“, а у пообідній частині дня була тема “Виховне
джерело національної зрілості і сумлінної праці“. Вишкіл відбувся у м. Київ у готелі “Турист” на лівобережжі
столиці. У ньому взяло участь 40 осіб. Кошт Вишколу покрила СРСС. Результат з цього вишколу був дуже
успішний, бо вже на початку наступного 2018 року був заснований осередок Суспільної Служби українців
Польщі у м. Краків, окрім цього були надіслані подяки від голів -учасників.
Зовнішні зв’язки:
Поза контактом і співпрацею із ССУ були ще задіяні контакти і надана допомога благодійним організаціям,
таким як: “Віфанія” і “Нове покоління” у м. Київ.
Видавництво газети “Світ”, яке тісно співпрацює з осередком ССУ у Чернігові.
Контакти:
•

З головою Українське Земляцтво у Республиці Комі у Росії пaні Катериною Ширко.

•

З головою філії Об’єднання Українців у Польщі на північно-західніх теренах Польщі п. Лідою Лойко.

•

Співпраця і контакт із З’єднаним Українсько-Американським Допомоговим Комітетом головою
п. Ларисою Кий.

СРСС СКУ не стоїть осторонь з фінансовою допомогою, але тільки у наглих і необхідних випадках.
Ми фінансово допомогли у лікуванні шестилітньому хлопчикові у Німеччині, важко раненим українським
воїнам, хронічно хворим - активним членам Суспільної Служби України, погорілим дітям-сиротам, трьом
студентам-бандуристам.
Будучи учасником Річних зборів СКУ у Мадриді, я зустріла наших важко ранених українських військових, які
прибули туди на лікування. Один із них втратив праву ногу, він сам родом з Луганська, родина його
залишила і втекла до Росії. Майбутнє його ми не можемо назвати оптимістичним. У цьому випадку я не
могла залишити його, щоб не підійти, привітати і передати хоч невелику матеріальну допомогу.
Вся наша допомога, наша діяльність залежить виключно від наших жертводавців. Ви заслухали мій
коротенький звіт, який віддзеркалює нашу працю, нашу небайдужість до осіб у критичній ситуації.
Ми у повній мірі залежимо від дотацій наших жертводавців і тому був заснований Однодоларовий фонд при
СРСС СКУ, щоб таким чином кожного року у березні ми могли задіяти збіркову акцію фондів та прозвітувати
на сторінках Інформаційного листка про дотації кожного спонсора і розчислення наших витрат.
Щиросердечно дякуємо всім тим, хто своїми фінансовими пожертвами допомагає нам реалізувати наші
проєкти і дає можливість надати необхідну допомогу вкрай нещасливим людям.
Ми щиро вдячні Екзекутиві СКУ за можливість проведення наших засідань у приміщенні бюро СКУ, вдячні
за дружню співпрацю з членами адміністрації СКУ. Надіюсь, що і надалі наша співпраця буде
продовжуватися у такому самому тоні і атмосфері.
Iрина Ващук
Голова

Ірина Ващук
Голова СРСС
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