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21 квітня 2022                      

ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВИПУСКУ 

Шановні друзі Українського Католицького Університету в Канаді 

 

Пишу вам з тяжким болем, оскільки всі ми є свідками неспровокованого нападу 
Російської Федерації на Україну. Це вплинуло на всіх нас, хто вважає себе 
частиною глобальної української діаспори – громадян та друзів України. 

Національна рада Української католицької освітньої фундації в Канаді (UCEF) 
схвалює надзвичайної роботу багатьох груп у Канаді у підтримці термінової 
гуманітарної допомоги та підтримки захисників свободи через такі групи, як 
Канадсько-Українська Фундація, Єднаємось з Україною, та Гелп ас гелп. Ця 
робота допомагає рятувати життя та захистити свободу від тоталітарної російської 
агресії. 

Сьогодні ми оголошуємо наступне: 

1. Національна програма ПІДТРИМАЙ СТУДЕНТІВ, щоб забезпечити навчання 
якомога більшій кількості з 2000 студентів. Щоб розпочати роботу, UCEF 
надаватиме стипендію на рік для 95 студентів у розмірі 400 000,00 доларів США. 
Ми просимо вас приєднатися до нас у цій роботі, 100 відсотків вашого подарунку 
піде на оплату навчання студентам. Усі пожертви отримають податковий чек.  

Допомогти можна наступним чином: 

a. Пожертвуйте те, що можете 
b. Пожертвуйте за навчання на півроку - $2100.00 
c. Пожертвуйте за навчання на цілий рік - $4200.00 

 
2. Програма гуманітарної допомоги UCU для підтримки нагальних потреб, які 
обслуговує університет. Щоб розпочати цю роботу, UCEF негайно пожертвує 100 
000,00 доларів США. Ми також подвоємо, долар до долару, ваші пожертви на 
суму до 50 000 доларів США. Університет робить суттєві зміни, надаючи цю 
допомогу тим, хто найбільше потребує. Ми закликаємо нашу спільноту допомогти 
у цьому, де це можливо. Податкові квитанції будуть видаватися через 
CanadaHelps. 
 
3. Протягом найближчих тижнів ми проведемо низку подій онлайн-спільноти по 
всій Канаді. Мета – в інтерактивному режимі тримати вас у курсі ситуації, що 
розвивається на місцях в університеті. Студенти та викладачі з нетерпінням 
чекають поділитися своїми дивовижними зусиллями і щоб кожен з них знав, що  
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ми з ними тілом і духом. Перший захід заплановано на 11 травня 2022 року. Будь 
ласка, приєднайтеся до нас, щоб отримати думку студентів про поточну ситуацію. 
 
Ми були в постійному контакті з університетом, щоб зрозуміти їхні потреби, що 
розвиваються, викликані цією кризою покоління. Це екзистенційна криза, яку не 
бачили з 1940-х років. 

Ми дійшли висновку, що три речі є критичними для підтримки університету, 
оскільки війна триває вже другий місяць. 

1. Студенти стикаються з нестерпними труднощами, викликаними їх 
нездатністю оплатити навчання та продовжити навчання, оскільки їхні 
батьки або пішли захищати свободу, стали переміщеними особами або 
потрапили в пастку на окупованих територіях. З 2200 студентів UCU 1900 
не мають можливості продовжити навчання без негайної допомоги. 

 
2. Університет перейшов на повну онлайн-освіту, яку вони добре 

практикували через кризу Covid. Крім того, вони забезпечують безпечний 
притулок для студентів університетів, знищених російською зброєю 
терору. Університет розміщує, годує та виховує нужденних студентів. 
Кампус перетворили на центр студентських біженців. Сюди входять сім’ї 
студентів. Університет відкрив 2 медичні клініки для надання необхідної 
медичної допомоги на місці. UCU довіряє громаді і став перевалочним 
пунктом для переміщення гуманітарної допомоги в інші частини країни. 

 
3. Правління UCEF прагне підтримувати зростаючі потреби студентів та 

університету, оскільки він максимально виконує свою роботу, щоб 
допомогти людям в Україні в ці темні години.  

 

Коли знову запанує мир, майбутні студенти університету будуть знати, що ми, 
друзі студентів, їх не забули. Щоб ми допомагали, коли це було найважливіше. 
Що ми пожертвували і заплатили, щоб зробити правильну справу цього Великого 
посту 2022 року.  

Боже, благослови Україну. Ми молимося, щоб Бог оберігав студентів.  

 

Євген Роман 
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