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ЗВІТ ЗЛУЧЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО 
ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ – ЗУАДК 

(січень - грудень 2012 р.) 
 

У звітному часі ЗУАДК продовжував допомогові акції в різних ділянках у багатьох областях 
України, якими керують директори канцелярій ЗУАДК пані Віра Принько, Філія ЗУАДК в Києві і д-р 
Андрій Дида представник ЗУАДК у Львові. 

 
„СВІЧКА НАДІЇ” - ДОПОМОГА НЕМІЧНИМ ПИСЬМЕННИКАМ 

Почавши від 1992 року, ЗУАДК далі уділяє грошову допомогу хворим та немічним 
письменникам, які, незважаючи на свій вік і стан здоров’я, дальше працюють у своїх ділянках – 
пишуть.  В 2012 році віддійшли на вічний спочинок Солов’як Іван та Маландзій Олександр, 
лишаючи 15 письменників на кінець 2012 року. Письменники отримали  допомогу  (по $20 місячно) 
на загальну суму $4,080.00 річно. В додатку, ЗУАДК уділяє допомогу письменникові Святославу 
Караванському (по $100 місячно), на загальну суму всім письменникам разом $5,280 річно.  

В 2012 році ЗУАДК, з допомогою добровольців, спеціяльно допоміг Святославу 
Караванському, зайнявшись його лікуваєнням та реабілітацією. Представники ЗУАДК і їхні 
добровольці помогли з медичним обладнанням і помешканням.  Хоч були додаткові кошти, тяжко 
подати суму на невтомлені години добровільної обслуги. Нині, Богу дякувати, пан Святослав 
Караванський продовжує свою працю з пресою в Одесі і його видавництвами. 

 
ПРОЕКТ ,,ДІДУСЬ І БАБУСЯ”  

ЗУАДК продовжує проєкт ,,Дідусь і Бабуся”, який був започаткований в 1999 р., яким 
спонсори надають допомогу в сумі $20.00 місячно старшим віком громадянам, яку їм виплачують 
директори наших канцелярій.  Та пожертва є великою поміччю для немічних – хворих безродинних 
осіб.  У звітовому 2012 р. 102 потребуючих отримали таку допомогу. За звітовий час, виплачено 
$24,480 + додаткові фінансові дарунки передані особисто дідусям і бабусям спонсорами. 

Додатково, в ‘День Людей Похилого Віку’ $250. 
 

ПРОГРАМА “ПІЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ” 
 В 2012 році ЗУАДК ухвалив $8,000.00 на літні і зимові табори дітей, $6,000.00 на Різдв’яні і 
Великодні гостини для дітей, щоб пізнали свій рідний край в Східній і Західній Україні, як також 
$5,000 на Різдвяні і Великодні продукти-пайки і подаруночки і солодощі для дітей.  

ЗУАДК літом висилає багато сиріт-дітей на відпочинкові табори для уздоровлення і на 
відпочинок.  Також діти з інтернатів з великим захопленням відвідують інші області України, 
головно під час Різдвяних та Великодних свят, де багато із них перший раз в житті чують українські 
колядки або бачать освячення пасок. Діти переїжджають з однієї частини України до іншої, щоби 
запізнати звичаї та свій рідний край. Особливу  увагу присвячується дітям з т.зв. шахтарського 
краю. 
  Cв. Миколай/Ялинка/Різдво грудень 2011 –січень 2012 
ЗУAДК вручив 400 святочних подаруночків дітям сиротам і дітям з малозабезпечених і 
багатодітних сімей. В основному це були солодощі, а найбіднішим (около 200), вручалися 
предмети одягу і особистої гіґієни. ($3000). 
ЗУAДК вручив продуктові пайки (30) на Різдвяні свята для репресованих політв’язнів похилого віку 
($1,151.25). 
            Ялинка, Різдво січень 2012.  36 дітей з Дніпропетровськa та Івано-Франківщини побували 
в Києві  на засвіченні головної ялинки на Майдані Незалежності. Вони також відвідали  
Михайлівский Собор, Андріївську Церкву, Володимирський Собор, Байкове Кладовище, Золоті 
Ворота і т.п.  

Діти разом зустрічали Різдво в родинах на Івано-Франківщині і ходили колядувати.   
 Великодній Кошик, Пасочки і Солодощі 2012.  ЗУAДК вручив продуктові набори (1,927) 
на Великодні свята для дітей сиріт, малозабезпечених дітей, інвалідам, стареньким немічним, 
одиноким репресованим політв’язням похилого віку ($4544.).  Пасочки були роздані потребуючим в 
Житомирській, Чернігівській, Миколаївській, Закарпатській, Київській областях.  
  
“ІДУ З ДИТИНСТВА ДО ТАРАСА” 
 ЗУАДК,  на заклик учителів української мови і літератури, знову спонсорував конкурс “Іду з 
Дитинства до Тараса”. В 2012 році,  конкурс був поширений на області: Волинську, Чернігівську, 
Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку, Рівненську та в Придністров’я. Конкурс відбувся по 
селах і районах, де обласні переможці виграли прогульку до Києва і Канева.  18 переможців і по 
два вихователі з кожної області перший раз бачили Київ та Канів і піднеслися на Чернечу Гору, де 
побачили Дніпро широкий  і високі кручі Чернечої Гори. Познайомилися з пам’ятками української 
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історії.  На наступний рік такі конкурси запляновано поширити на ще більше областей України, 
спеціяльно там, де ще не відбувалися. 
 Кошт переведення конкурсу около $2,000 дол. на область на загальну суму в 2012, 
$15,652.23. 
  
ВИСИЛКА КОНТЕЙНЕРІВ В УКРАЇНУ   
 В 2012 р. ЗУAДК відправив на Сумську Обласну Дитячу Лікарню один 40 футовий 
контейнер, де включено 470 великих пачок одягу, 15 пачок взуття, 60 пачок постелі, ковдр, білизни, 
5 інвалідних візків, 109 вокерів, 25 палиць, 50 милиць, 42 пачки медичного обладнання . Допомога 
була вручена потребуючим Сумської області.  Вартість контейнера $100,855.00 дол.  
 ЗУАДК одержав грамоту “Counterpart International Humanitarian Assistance Award”.  

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРОГРАМА “ГОЛОДНA КУХНЯ”  

Львів.  Кухнею користуються 35 осіб (котрі міняються), які одержують 5 днів в тижні чотиро-
стравний обід.  Першість користування ,,Голодною Кухнею” мають ветерани УПА, особи похилого 
віку, бувші в’язні сибірських каторг, інваліди і діти-сироти. Кошт обіду $3.12  дол. за обід. Кошт за 
2012,  $26,208.  (~245 осіб користаються цією кухнею щороку). 

Миколаїв.  Кухня в повному русі.  Користуються 25 осіб по два тижні, і що два тижні 
міняються люди.  Кошт $2.50 дол за обід.  Кошт за 2012, $15,000. (~300 чоловік  користаються цією 
кухнею щороку). 

 
Нова Одеса.  Наприкінці 2011 року ця кухня перейшла на систему, схожу на ‘Meals on 

Wheels’, але у формі продуктів.  Попердньо кухня обслуговувала 42 особи, а цим способом  
обслуговує 84 осіб. (Ті самі 42 осoби   що другий місяць).  Кошт за 2012 р. $7,800.     

 
Понорниця. В грудні 2011 року ЗУAДК відкрив 4-ту кухню в смт. Понорниці, в Чернігівська 

область. Тут користуються 25 осіб, зі змінами. Кошт 2.31 ам. дол. за обід.  Кошт за 2012 р. $13,860. 
Разом за 2012 рік, кошт кухонь $62,868.00  Дуже все дорожчає і передбачаємо можливе 

підвищення на ціни обідів.   
 

 ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО ЗУАДК 
Інформаційне Бюро дальше продовжує працю допомагаючи своїми порадами 

новоприбулим українцям до Америки.  Бюро працює дві суботи на місяць, підчас якого часу можна 
звертатися із запитами чи потребами до урядовців.  Бюро теж проводить курси – підготовки до 
іспиту на одержання американського громадянства.  Кошт тільки за інформаційні матеріали а, якщо 
хтось не може за матеріали заплатити, ЗУАДК ніколи нікому не відмовляє. 
       Лекції з матеріалами  надає інж. Методій Борецький.  Кошт цієї фази Інформаційного Бюра 
виносить приблизно $2,500 на рік. 
 За звітовий час відбулися 17-ий і 18-ий з черги курси  громадянства. 

 
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД  БРАЗИЛІЇ 
 Земельний Фонд в Бразилії був організований 1984 року для безземельних і 
малоземельних селян на закуп  землі в Прудентопільській Окрузі, штат Парана, Бразилія. ЗУАДК 
одержує квартальні звіти від Земельного Фонду в Бразилії. ЗУАДК зобов’язав селян сплачувати 
позичку без відсотків до Земельного Фонду ЗУАДК в Бразилії.  Ця система даватиме можливість 
поновлення Земельного Фонду на довший час; і тим самим більше  родин зможе закупити землю.  
Проект був надзвичайно успішним, даючи  593-ом українським родинам змогу закупити земельну 
площу, приніс більше один мільйон долярів потребуючій українській громаді в Бразилії.  Цей проект 
продовжується, далі й приносить дохід на потреби  української громади в Бразилії.   
 Отець Діонізій Мазур перейняв  пост Екзекутивного Президента після смерті о. Петра 
Бальцара, котрий очолював працю Земельного Фонду від початків і йому належиться велике 
признання за його відданість і працю.   

Земельний Фонд України.   
Подібний проект пропонований в 2003 р. в Україні, щоб  дати позичку рільникам-

господарам, що займаються професійно рільницвом на більшу скалю, але фінансово не є 
спроможні закупити трактори й інші рільничі приладдя.  На ту ціль признано позичку в сумі 10,000 
доларів, а в листопаді признано дві позички на 10,000 доларів того самого характеру, на загальну 
суму $30,000.  На нинішний день, один фермер оплачує позичку, хоч обставини дуже тяжкі, а 
другий зрікся відповідальности.  Цей проект не розширювався на Україні.   
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SHRINERS HOSPITAL в БОСТОНІ 
ЗУАДК співпрацює з др. Генадієм Фузайлом з Shriners’ Hospital в Бостоні, який спроваджує 

дітей з серйозними опіками з України на лікування. ЗУАДК допомагає підшукати місце побуту для 
дитини і матері чи батька, або знайти безкоштовний транспорт, чи знайти спонсора. 

За звітовий час, паціент Іван Кейван лікувався в лікарні, ЗУАДК вручив допомогу родині на 
проживання.  

 
INSTITUTE for the ACHIEVEMENT of GREATER HUMAN POTENTIAL 
 ЗУAДК допомагає спроваджувати родини з дітьми, котрі хворіють на недуги з порушенням 
чи пошкодженням розвитку мозґу чи  нервової системи, підшукати місце побуту або знайти 
безкоштовний транспорт, чи знайти спонсора і помогти матеріально. В звітовому часі була одна 
така родина.   

 
ДОПОМОГОВА КОМІСІЯ 

Допомогова Комісія ЗУАДК дальше призначає дотації поодиноким особам- інвалідам, 
інституціям та установам.  На підставі більше 168  перевірених листовних звернень (за 2012 рік) 
уділено допомоги  на приблизно $35,467.  Більшість допомог особисті, але також надається 
організаціям і лікарням, так як: Товариству Оберіг $1,000; орг. Майбутнє Сиріт $500; Сестрам 
Василіянкам $500; Харківському Обласному Об’єднанню “Просвіта” і іншим.  
  
ДОДАТКОВІ ДОПОМОГИ і ЗБІРКИ: 
-в співпраці з Іваном Карком – сироти в Україні $19,500 
-в співпраці з Аркадієм Муляком – діти, школи, шпиталі $28,580 
-в співпраці з Богданом Курилком – діти-сироти, сиротинці, школи, читальні, шпиталі $9,612.27 
-в співпраці з фондом “Спадщина” для Українського Народного Дому в Польщі $11,000 
-допомога на Львівську Академічну Гімназію – стипендії для студентів $2,000 та книжки 
-допомога пресі в Одесі – “Чорноморка” $2,000 
-допомога б.ф. Карітас, проект “Назарет” – допомога чоловікам, залежним від алкоголю і 
наркотиків - $1,500 
- допомога для 25 літної хворої на туберкульоз в сумі $1,000. 
- допомога на лікування  о. А. Нагірняка – $1,000. 
 
Ідучи вперед, в 2013 р.  розглядаємо програми для старших випускників сиротинців;  на придбання 
і висилку інвалідних візків; додаткових контейнерів, грантів, і.т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 




