
РОДУ закликає Гуманітарну Допомогу
#SupportUkraine 

Рада Оборони і Допомоги Українцям (РОДУ)  при Українському Конґресовому 
Комітеті Америки (УККА) розпочала загальнонаціональну кампанію по збору 

коштів на підтримку наших побратимів в Україні, у разі подальшого вторгнення 
та ескалації Росії в Україні.

Якщо Росія подалі вторгатиметься в Україну, то за оцінками української влади 
від 3 до 5 мільйонів українців можуть стати біженцями, і багато дітей опиняться 

в центрі збройного конфлікту. В час коли ми молимося за Україну, РОДУ вже 
звернулася до Фундації «АICM-Україна» (Міжнародної Асоціації Медичного 

Співробітництва) з метою партнерства у плануванні надання життєво важливої 
гуманітарної допомоги населенню, а також нашим захисникам.

AICM-Україна під координацією Управління ООН з координації гуманітарних 
питань (OCHA) забезпечила склади в декількох областях на сході, півдні та 

півночі України, де можуть надійно зберігатися поставки гуманітарної 
допомоги. Всі Ваші щедрі пожертви до РОДУ будуть вжиті виключно на закуп 
медичних пакетів: WHO-standard NCDK medical kits і WHO-standard IEHK or 

TESK pharmaceutical kits.    

Будь ласка, надішліть Вашу пожертву чеком або грошовим переказом, на імя: 
“UCCA-CAU”  і вишлить на адресу: 

Ukrainian Congress Committee of America 
203 Second Avenue  

New York, NY 10003 

Пожертви також можна складати онлайн:  https://mtyc.co/kb1eof 

Всі пожертвування до УККА-РОДУ оподаткуванню не підлягають. 

https://mtyc.co/kb1eof


CAU launches #SupportUkraine Humanitarian Effort 

The Ukrainian Congress Committee of America’s (UCCA) Council on Aid to Ukrainians 
(CAU/RODU) has launched a nationwide fundraising campaign to support our brethren 

in Ukraine, in the event of Russia’s further invasion and escalation in Ukraine 

If deterrence fails, Ukrainian officials estimate between 3 to 5 million Ukrainians could 
become refugees, with many children caught in the middle of an armed conflict. Even as 
we pray for Ukraine, UCCA’s CAU/RODU has already reached out to “AICM-Ukraine” 

Foundation (Association Internationale de Cooperation Medicine) to partner in 
planning for the provision of vital humanitarian aid to this population, as well as to the 

front-line defenders. 

AICM-Ukraine, under the coordination of the United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), has secured warehouses in several 

oblasts in the east, south and north of Ukraine, where prepositioned humanitarian aid 
supplies can be securely stored.  CAU/RODU will assist AICM-Ukraine by earmarking 

your donations for the purchase of WHO-standard NCDK medical kits and 
WHO-standard IEHK or TESK pharmaceutical kits.    

To donate, please send a check or money order, made out to: “UCCA-CAU” and mail to: 
Ukrainian Congress Committee of America 

203 Second Avenue  
New York, NY 10003 

 Donations can also be made online    https://mtyc.co/kb1eof 

All donations to UCCA’s Council on Aid to Ukrainians are tax-deductible. 

https://mtyc.co/kb1eof
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