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НАПРЯМ - УКРАЇНА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ в УКРАЇНІ

вересень 2011 р.Б.

НАЗУСТРІЧ ХІV З’ЇЗДУ
Триває підготовка до проведення ХІV
Крайового З’їзду Спілки Української
Молоді в Україні. Нагадаємо, що він
відбудеться 15 - 16 жовтня 2011 року.

До уваги членів Крайової Управи
СУМ в Україні!
Чергове засідання Крайової Управи
відбудеться 24-25 вересня 2011 року м.Чернігів.
В перший день члени КУ та запрошені
візьмуть участь в обговоренні літніх таборів, які
було організовано Спілкою.
У неділю, 25 вересня 2011 року,
йтиметься про стан підготовки до XIV Крайового
З’їзду (звіти голів комісій), а також про діяльність
Івано-Франківської обласної організації Спілки.
Місце
проведення:
Чернігівський
навчально-методичний
центр
Федерації
профспілок Чернігівської області (м.Чернігів, вул.
Шевченка, 105–а).
Розширене засідання КУ СУМолоді в Україні

24 вересня 2011 року
11.00 – 11.15 – Відкриття засідання
11.15-12.00 – Звіт коменданта мандрівного табору
«Шляхами Срібної Русі»
12.00 -13.00 – Обід
13.00-14.00 – Обговорення мандрівного табору
«Шляхами Срібної Русі»
14.00 – 15.00 – Звіт коменданта та обговорення
Всеукраїнського виховно-відпочинкового табору
юнацтва СУМ в Україні
16.15-18.45 – Всеукраїнський вишкільний семінар
виховників, комерційний табір з вивчення
англійської мови, міжосередкові, осередкові
табори.
18.15 – 18.45 – Підсумки обговорення
25 вересня 2011 року
8.00-9.00 – сніданок
9.00 – 13.30 – засідання КУ СУМ в Україні
9.30 – 13.30 – робота виховників над програмою
майбутнього виховно-відпочинкового табору
13.30-14.30 – обід
15.00 – виїзд.

Підготовчий комітет КЗ повідомляє, що
осередки повинні до 18 вересня подати в
Крайову
Управу
протоколи
зборів
місцевих організацій, під час проведення
яких здійснювалося обрання делегатів на
Крайовий З’їзд.
Квота становить 1 делегат від 5 осіб
членства.
Також, обов’язковою передумовою участі
делегацій у КЗ є покриття зобов’язань
перед Краєм та редакцією журналу
«Крилаті».
Нагадаємо, що підготовчий комітет З’їзду
працює у складі: голова – Юрій Іляш,
члени Неля Лавриненко та Денис
Степанов.
Також затверджено комісії ХІV Крайового
З’їзду СУМ в Україні:
Мандатно-верифікаційна
–
Ю.Іляш,
О.Юрченко, М.Симчич
Організаційна – С.Липовецький
Номінаційна – В.Карп’як
Виховна – Ю.Євтушок (за згодою)
Статутна – В.Климентій
Резолюційна – Ю.Заруцький
Видавнича – Л.Ковальчук.
Місце проведення З’їзду уточнюється.
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ЛИСТОНОША – вісті з осередків
Тернопільську організацію СУМ в
Україні очолив Володимир Кульчицький
Нову
Міську
Управу
обрали
14
вересня
Тернопільські СУМ’івці.
Заслухавши
звіт
уступаючого
Проводу
організації та визнавши
його діяльність задовільною,
делегати Міських Зборів
прийняли
одностайне
рішення щодо обрання
головою осередку друга
Володимира Кульчицького
(«Кульчик»).
До речі, це не перша його каденція на цій посаді
– з 2009 по 2010 рік друг Володимир вже очолював
Управу Тернопільської міської організації Спілки
Української Молоді в Україні.
Також до складу Управи обрано – др.Святослава
Липовецького (заступник голови), подр.Лесю
Голик (Головний виховник), подр.Таню Денис
(секретар),
др.Юрка
Заруцького
(інформаційний референт).
Подруга Марія Ворона очолила Контрольну
комісію, до складу якої увійшли др.Андрій
Пушкар та подр.Ірина Лиса.
***

Знайомтесь – нова Управа Калуського
осередку
.

СУМ’івці Калуша покликали
до праці нову Управу.
Голова - Сергій Федорів,
заступник Голови - Ірина
Федоренко, Голова Міської
Виховної
Ради
Іванка
Климентій, Секретар - Оля
Петрів,
Скарбник
Соломія
Кириллович.
Вітаємо Новобрану Управу!

Київські СУМ’івці обрали Головою
осередку Максима Кобєлєва
Столична
СУМ’івська
спільнота обрала своїм
Провідником Максима
Кобєлєва,
якому
довірено
очолити
Міську
Управу
Київського
міського
осередку Спілки.
Др.Максим народився
в 1989 році в м. Луцьк.
На початку 2008 р. став
співзасновником
осередку в Острозі .
У 2011 - переїхав до Києва.
«На новій посаді особливу увагу, як на мене,
слід звернути на залучення нового членства
(шляхом здійснення різноманітних, в т.ч.,
суспільницьких, акцій) та активізацію наявного.
Крім того, протягом каденції потрібно буде
залучити нових виховників та забезпечити
популяризацію організації назовні», - ділиться
планами др.Максим.
Допомагатимуть йому в осередковій праці
Заступник - Олег Слабоспицький, Голова
Міської виховної ради - Леся Ковальчук,
Секретар - Денис Степанов, Скарбник - Павло
Євтушок, Інформаційний референт - Олена
Подобєд-Франківська, Референт СУМнету Євген Кашин.
***

Хмельничани обрали делегатів на
Крайовий З’їзд
Учасники Надзвичайних Зборів
Хмельницької
міської
організації СУМ в Україні
обрали
делегатів,
які
представлятимуть
осередок
на Крайовому З’їзді Спілки.
Як повідомили в ХМО Спілки, делегатами від
їхнього осередку на КЗ будуть Валентина
Дрищук, Костя Колесник, Сашко Бевза.
Крім того, друзі Ігор Євтушок та Володимир
Гарієвський їдуть поза квотою, як члени
крайових органів Спілки Української Молоді в
Україні.
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Львівщина інформує!

ДО ЗГОЛОШЕННЯ!

У вересні відбулися збори Львівської міської
та обласної організацій Спілки Української
Молоді в Україні.

Повстанська Ватра 2011 – УНІЖ

Увагу їх учасників було зосереджено на
питанні обрання осередкових керівних органів
та формування списку делегатів на черговий
Крайовий З’їзд Спілки.
Як повідомив «Напряму»
голова Львівської обласної
СУМ’івської
організації
др.Андрій Фендик - міська
організація Спілки вже
має нового очільника.
Ним
став
Вільховий.

др.Назар

До складу Міської Управи СУМ в Україні
також увійшли:
Заступник голови – Роман Кравець,
Головний виховник – Уляна Ліщук,
Скарбник, секретар – Мар’яна Біль,
Господарчий – Оля Кошицька,
Інформаційний референт – Ніна Поліщук,
Референт СУМнет – Оксана Абраменко
(Дзядик).
Склад Львівської обласної управи СУМ в
Україні такий:
Голова – Андрій Фендик (Львів),
Заступники – Назар Вільховий (Львів), Михайло
Юзьків (Великі Мости),
Головний виховник – Марічка Николаїшин
(Дрогобич),
Секретар – інформаційний референт –
Вероніка Саврук (Львів),
Скарбник – Мар’яна Біль,
Господарчий – Оля Кошицька (Львів),
Референт СУМнет – Оксана Абраменко
(Дзядик) (Львів).
Контрольно-ревізійна комісія: Голова – Андрій
Бурий, члени – Богдан Бень, Андрій Соколов.
«Загалом, всі управи повинні запрацювати по
новому, найближчим часом відбудеться їхнє
зібрання. Планується розпочати масштабну
акцію з залучення членства у місті Львів,
духовні реколекції провести, а також семінар
для дружинників у селі Мшана та відкрити там
осередок», - розповів др.Андрій Фендик.

З 6 по 9 жовтня, на Івано-Франківщині, на березі
річки Дністер, в околицях села Уніж, відбудеться
молодіжний табір-джамборі “Повстанська Ватра
2011 – УНІЖ”, організатором якого є ВМГО
“Молодіжний Націоналістичний Конгрес”.
Уніж – це місце для спілкування та спільної праці
людей
різних
інтересів
та
професійної
спрямованості, яких об’єднує бажання побудувати
сильну та багату Україну.
На «Повстанській ватрі» Тебе чекає: інтерактивні
лекції та цікаві дискусії з відомими особистостями
на різну тематику, починаючи від історії, мистецтва
та закінчуючи політикою та бізнесом. А також:
пейнтбол, туристичні змагання, спортивні ігри,
вивчення народних та повстанських пісень і зустріч з
ветераном УПА. Завершенням кожного дня буде
цікава і весела ватра.
Станом на 9 вересня свою участь у якості гостей та
лекторів
“Повстанської
ватри”
підтвердили:
народний депутат України Андрій Парубій, експерт
Інституту Політичної Освіти Олександр Солонтай,
директор Мистецької агенції «Наш Формат» Влад
Кириченко!
Слово
“джамборі”
в
перекладі
з
мови
американських індіанців означає “збір усіх племен
після довгої війни” чи “велика рада”. Табірджамборі в сучасному розумінні означає: зліт,
фестиваль, розваги і змагання, але з насиченішою,
цікавішою,а головне – кориснішою програмою.
Останній термін подачі заявки на участь – 3 жовтня
2011 року.
Інформаційна довідка:
УНІЖ – це територія колишнього колгоспу із
залишками господарських споруд, які згодом,
спільними зусиллями громадських активістів та
волонтерів,
мають
перетворитись
в
клубконференцзал, спортцентр, бібліотеку, кампус,
тобто місце – де будуть відбуватись вишкільні
табори, навчальні семінари, відпочинково-трудові
волонтерські заїзди. Все це має робитись руками
приїжджих волонтерів і коштами Українського
фонду. До Дністра 400 метрів. Навкруги – чудовий
краєвид на Дністровський каньйон.
Детальна
інформація
http://vatraunizh.blogspot.com/

і

зголошення:
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Віддаля чути скрипаля - звідтіля їде весілля!
Цьогорічне СУМ’івське літо стало багатим на весілля. Вигуки «Гірко!» та «Молодій парі - многая
літа!» голосно лунали в Києві, Тернополі, Івано-Франківську.
На «рушничок щастя» ставали СУМ’івці, щоб поєднати в одну свої долі.
Щиро бажаємо молодятам довгих років щасливого життя та діточок, як на небі зірочок!

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Одруження подр.Наталки
Кравченко та др.Філіпа Завірухи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Одруження подр. Дарини Джички
і Тараса Жилюка

КИЇВ
Одруження подр.Іванки Голубюк
та др.Максима Кобєлєва

ТЕРНОПІЛЬ
Одруження подр.Інни Архитко та
др.Юрка Заруцького
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Українська молодь гуртується
У Києві відбувся Форум української
молоді діаспори “Київ - 2011”. В рамках
заходу було проведено презентації
молодіжних організацій діаспори та
України, відбулися зустрічі з відомими
політиками,
письменниками,
громадськими та культурними діячами.
З привітальним словом до молоді
діаспори
звернулися
Генеральний
Секретар СКУ, голова Проводу ОУН
Стефан Романів, народний депутат
Борис Тарасюк, Президент СКУ Євген
Чолій, Аскольд Лозинський, Голова УГКЦ
Святослав Шевчук та інші.

Хор «Черемош» з Австралії
гастролює Україною
У Тернополі, 20 вересня, відбувся
концерт українського хору “Черемош”
з міста Мельборн (Австралія).
Прикметно, що основу цього хорового
колективу складають члени Спілки
Української Молоді з Австралії.
Разом зі своїми колегами із хору
Катедрального
собору
верховних
апостолів Петра і Павла м.Мельборн
вони
подарували
тернополянам
кількагодинну зустріч із прекрасним
світом українських пісень та мелодій.

“Нині за кордоном проживають від 16 до
20 мільйонів етнічних українців. Вони
становлять одну з найбільших у світі
діаспор. Тим не менш, українці, що
проживають на Батьківщині, знають про
неї дуже мало” - вважає голова
Конференції українських молодечих
організацій діаспори Мирослав Гочак.
"Форум української молоді діаспори
"Київ-2011" став тим заходом де можна
було знайти молодих однодумців з 30
країн
світу,
спланувати
спільну
діяльність і проговорити актуальні для
всіх питання нашої участі в розвитку
України. Для молодих українців з поза
меж України, це ще одна можливість
побувати на рідній землі, пізнати чим
живуть і що роблять їх однолітки в
Україні,
обговорити
можливість
співпраці
і
перейняти
досвід
громадських організацій України.", розповіла голова Крайової Управи СУМ
в Україні подр.Неля Лариненко, яка
представляла
Спілку
на
цьому
міжнародному зібранні.
За повідомленням
Інформцентру МНК

Чисельно
відвідали
концерт
й
тернопільські СУМ’івці. В знак шани та
подяки австралійським друзям вони
подарували виконавцям букет квітів,
виконаний у національних барвах.
Приємною несподіванкою стало й
перебування на концерті багатолітнього
СУМ’івця, голови Проводу ОУН (р)
др.Стефана Романіва.
Після завершення концерту відбулася
дружня
зустріч
др.Стефана,
тернопільських
СУМ’івців
та
представників хору «Черемош».
Гсоіт повідомили, що 21 вересня вони
співатимуть Божественну Літургію в
Марійському
духовному
центрі
с.Зарваниця. Також передбачені їхні
концерти у Львові, Івано-Франківську та
Києві.
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ВРЯТУЙТЕ ЖИТТЯ ДИТИНИ !!!

Олежик Подвірний зі Львова,
йому 4 рочки.

Представники
Залізного
Фонду
СУМ
відвідали
сеньйора Спілки др.Нестора
Зарічного
–
одного
із
засновників
легендарного підпільного осередку Спілки
Української Молоді в с.Кошляки (1948 рік).

Щоб врятувати його життя йому потрібно
зробити пересадку кісткового мозку – у
нього рак крові. Таку операцію можна
зробити в Ізраїлі, але батьки не мають коштів
щоб
врятувати
йому
життя, потрібно
назбирати ще 160 000 $
Якщо Ви милосердна людина і знаєте що
життя маленької дитини це найбільше
багатство яке може бути в Вашому житті - то
допоможіть батькам назбирати таку суму
Олежик вам щиро подякує за те, що саме
Ви врятували йому життя.
Останній термін проведення хіміотерапії
після якої потрібно робити операцію з
пересадки - кінець вересня цього року.
Реквізити для переказу коштів:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Код за ЄДРПОУ банку: 14360570
МФО банку: 305299
Номер рахунку: 29244825509100
Номер картки: 4149 4377 0695 9218
призначення платежу:
поповнення картки
№ 4149 4377 0695 9218
(також картку можна поповнити у будь-якому
відділенні «ПРИВАТБАНК» через термінал
самообслуговування)
П.І.П. Одержувача:
Подвірна Галина Володимирівна
ІПН:2817816347

Сьогодні др.Нестор живе у м.Збараж.
Внаслідок важкої недуги він не може
самостійно пересуватися й розмовляти.
Однак, незважаючи на це, залишається
сповненим бадьорості та оптимізму.
Гості передали др.Нестору 2 тис.$ зібраних
на
ЗФ,
в
рамках
реалізації
книги
др.Святослава Липовецького «На службі
Богові та Україні», та побажали сеньйору
довгих років життя.

Рахунок в ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО 351629
р/р 2620213003360
П.І.П. Одержувача:
Подвірний Мирон Євгенович
Мати: (098) 570-41-85 Галя,
Батько: (067) 397-86-71 Мирон

Редакція інформаційного вісника
„НАПРЯМ – Україна” всіляко заохочує
членство організації до розповсюдження
цього видання в середовищі СУМ’івців.
Листи, зауваження, побажання
приймаємо на ел.адресу:
zmi-ua@cym.org

