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ЗВІТ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ 
(2008-2013 рр.) 

 
Союз Українок Канади офіційно був зорганізований в грудні 1926 році в місті Саскатун, провінція 
Саскачеван, та є перша із жіночих крайових організацій в Канаді. Ініціативу дали молоді студенти 
Інституту Петра Могили (Могилянки), які  запалили Смолоскип, що ще і сьогодні освічує нашу путь. 
Союз інтенсивно працює для того, щоб зберігати, оживити та розповсюджувати українську 
культурну спадщину і традиції як виключний вклад в національну культуру Канади.  

Союз Українок Канади є довголітнім членом Національної Ради Жінок Канади (National Council of 
Women of Canada). На протязі  довгих років членки займали головні посади в управі цієї організації, 
включно із головою та заступниками голови. СУК є складовою частиною Союзу Українців 
Самостійників, членом Конгресу Українців Канади, Світової Федерації Українських Жіночих 
Організацій (СФУЖО), і, очевидно, Світового Конгресу Українців. Наші членки займають позиції в 
цих організаціях, як також в крайовій  управі СФУЖО.  

З великою гордістю в 2011 р. Союз відзначив своє 85-ліття на службі народові, на сторожі 
культури, національних святощів та надбань. Із самих початків цілі й завдання для всіх були 
однакові – а саме, щоб через організацію уможливити жінкам взяти повну участь в громадському 
житті, плекати національну свідомість, поглиблювати себе духовно, зберігати та розвивати 
культурні цінності в своїх родинах та в своїм окруженні, дбати про релігійне і культурне виховання 
дітей та молоді. Поруч тих духовних потреб в розбудові українського народу  з-під ярма ворогів. Ця 
ідея була все близькою та актуальною справою прямувати і до того, щоб усіма можливими 
способами допомогти і своєму народові на батьківщині у визвольній боротьбі. 

В цей час членство в Союзі Українок Канади начислює около 1600 в 60 відділах в 6 провінціях 
Канади. Централя Союзу переходить ротаційним способом до всіх провінцій де локуються відділи, і 
в цей час знаходиться в провінції Альберті. Для  координації праці  по відділах існують 5 
Провінційних Екзекутив, які тримають близький контакт із відділами - Східна Екзекутива, яка 
охоплює провінції Онтаріо і Квебек, як також в провінціях Манітоба, Саскачеван, Альберта, і 
Британська Колумбія. 

Цілі і завдання Союзу Українок Канади: 

 Підтримувати й виконувати різні дії, що сприяють розвиткові Української Православної 
Церкви в Канаді та заохочувати своїх членок жити по християнському, згідно з навчаннями 
Церкви. 

 Сприяти, розвивати і плекати розвиток культурно-освітніх елементів, традиції та мови 
канадських українців як унікальний вклад у національну культуру Канади.  

 Активно пропагувати засаду культурної співпраці з усіма етнічними спільнотами Канади. 

 Зосереджувати увагу на виховання молоді в організації Союз Української Молоді Канади-
УПМ, в Недільних школах, Передшкілля та Садочках, Українських та Двомовних Школах. 

 Пропагувати і боронити стремління за самовизначення й людські права всіх народів, 
зокрема України, та подавати моральну і фінансову допомогу. 

 Зберігати українську культурну спадщину – віру, мову, звичаї і традиції. 

 Ширити знання, видаючи твори українських авторів, істориків, журналістів та мистців. 

 Утримувати музей український Музей Канади СУК, його відділи і підвідділи, щоб збирати, 
зберігати, досліджувати й вивчати експонати, що  зображують українську спадщину. 

З метою здійснення своїх цілей і завдань, Союз проектує різні програми через ініціативу 
центральної управи та референток і комітетів, які підготовляють плани праці та дораджують у 
справах їх ділянок. Референтури і комітети такі: Журнал “Промінь”; Видавничий Фонд ім. 
Наталії Кобринської; добродійний Фонд; Недільні і Українські Школи; Союз Української Молоді 
Канади; Культурно-освітня праця; Мистецтво; Міжнародні справи; Зовнішні Зв’язки; Суспільна 
Опіка; Моральна і фінансова допомога Україні. 

Одним із найбільших досягнень Союзу Українок Канади є створення Українського Музею 
Канади-СУК, якого перше приміщення було при Інституті  Петра Могили в Саскатуні, а тепер 
міститься у власному будинку в Саскатуні. Створення Музею виникло з метою збереження і 
плекання українського народного мистецтва, джерела творчої духовності нашого народу. Окрім 
головного музею в Саскатуні існують філії в Торонто, Вінніпезі, Едмонтоні, Калгарі, і Ванкувері. 
Музей пишається  крайовим та міжнародним признанням музейних  організацій. Він один із 
найбільших українських музеїв в діаспорі. 
 
Ми радіємо, що в 2010 р. Журнал “Промінь” відзначив своє 50-ліття. Це дійсно велике 
досягнення. Журнал розповсюджується майже в всіх країнах, де знаходиться українське 



  

300 

 

поселення. Журнал видається українською і англійською мовами, та окрім суто організаційних 
справ, містить статті  на різні теми, цікаві для жінок і родин, сучасні, мистецькі, історичні, 
визначні постаті, духовні як також відділ для дітей. Вже 16-ий рік головним редактором журналу 
є Орися Сушко, а співредактором і адміністратором є Оксана Сушко. До співпраці також  існує 
редакційна колегія, крайові, провінційні і локальні референтки. Журнал видається 6 разів на рік. 
У ювілейному році багато уваги звернено з боку централі і відділів на святкування цієї 
знаменної дати - 50-ліття журналу. З цієї нагоди були зорганізовані різні цікаві імпрези, 
виставки тощо, щоб підтримати і вшанувати цей важливий комунікат, який є великою гордістю 
нашої організації. 

Із самих початків Союз Українок Канади видав надзвичайно багато книжок на різні теми - 
історичні, мистецькі, жіночі постаті, церковні підручники і книжки для дітей. Книжку ікон видано 
в квітні 2013 р.. В цей час закінчується праця над продовженням історії СУК від 1976 р.   

Відділи Союзу локалізуються при парафіях Української Православної Церкви в Канаді, та окрім 
культурної і виховної праці, служать потребам церковних громад згідно із статутом Союзу. Наші 
членки являються як члени її Консисторії та очолюють, або є членами, церковних управ та 
підтримують та викладають в Недільних Школах. Рівночасно підтримують та вчителюють в 
Українських Народних Школах  при церковних громадах. Також підтримують фінансово і є 
виховниками молодечої організації СУМК- Української Православної Молоді. 

Членки також беруть участь у суто канадських громадських організаціях і комітетах при міських 
радах і урядах, як також працюють та жертвують на допомогові справи свого середовища. В 
періоді цього звітування дві із наших членок вшановані найвищою нагородою Канадського 
Уряду із прийняттям їх в членство ‘Ордену Канади’ за заслуги і вклад в позитивний розвиток 
загального Канадського суспільства – Орися Сушко  і Джералдін Наконечна. 

Для прямого зв’язку та моральної підтримки членок крайова голова відвідує відділи та бере 
участь в різних імпрезах, виголошує доповіді та привіти на запрошення відділів чи інших 
установ. Крайові з’їзди відбуваються через рік, під час якого вкладається план праці на 
наступні два роки. Для зв’язку з відділами висилається інформаційний листок 4 рази в рік, а до 
кожного числа журналу “Промінь” крайова голова подає інформації до сторінки “Від централі 
Союзу Українок Канади”. 

Згідно із статутом і правильником відділи вкладають свої програми по своїй змозі і своїх силах. 
Окрім культурно-освітньої праці відділи працюють на різних відтинках громадського життя 
українського і суто канадського. Багато зусилля віддається для різного роду підтримки 
громадян України – морального і фінансового. За підсумком з анкет протягом одного року 
відділи переважно дають фінансову допомогу Україні в сумі від 30,000 до 40,000 доларів 
допомога, яка скерована на різні допомогові акції. Отож на протязі 5-ти років ця сума начислює 
близько 200,000 доларів. Окрім того, дуже багато додаткової помочі подано підтримуючи певні 
установи, з якими відділи нав’язали прямий зв’язок, за що у звітах не подано точних 
фінансових зобов’язань. 

У Канаді відділи кожного року жертвували від $300,000 до $500,000 на місцеві храми, поверх 
$5000 на дитячі табори, $15,000 на поміч новоприбулим з України, $10,000 на студентські 
виховні інститути, $10,000 на недільні і рідні українські школи , $20,000 на Український Музей 
Канади, $8,000 на виховну працю із молодечою організацією СУМК-УПМ та інші менші 
пожертви на різні проекти. З приводу відновлення Інституту Св. Івана в Едмонтоні, в 2011 р. 
Відділи в Альберті пожeртвували $20,000. 

Поздоровляємо усіх учасників Світового Конгресу Українців, та бажаємо плідних, корисних і 
успішних нарад. 
 
Щасти нам Боже! 
 
Др. Джералдін Наконечна 
Крайова Голова 

 Союзу Українок Канади 

 




