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1-го січня 2012р. 

 

Дорогий друже або подруго!  Гартуйсь! 

 

Крайова Управа СУМ запрошує Вас подати свою 

кандидатуру до участи в Обміні Виховників та 

Впорядників України та Америки, що відбудеться 

в липні та серпні 2012 року.   

 

Вашу кандидатуру пропонували Крайовій Управі 

Головний Виховник чи Булавний Вашого осередку 

на підставі Ваших особливих осягнень та праці в 

СУМ.  З поміж всіх кадидатів, чотири особи будуть 

вибрані як представники СУМ-у в Америці на 

Обмін 2012 року. 

 

Ціллю Обміну є надати можливість виховникам та впорядникам обох країн обмінятися 

досвідом та новими ідеями, та відкрити шлях спілкування для виховницького активу обох 

країн.  Учасники з України та з Америки разом відбудуть табори в двох країнах під час 

літа 2012 року, спершу в Америці, а тоді в Україні, за таким графіком: Ці дати ще не є 
остаточними. 

 

� Вишкільний табір в Америці (2 тижні: 24 червня - 7 липня) 

� Вишкільний/Юнацький табори в Україні (3 тижні – приблизно 21 липня – 11 

серпня) 

 

Кошт таборування в Америці – покриває учасник.   Кошти, пов’язані з летами в Україну та 

з проживанням і таборуванням, частково покриває Крайова Управа. 

 

 

Кандидат повинен: 

 

1. Виповнити Заяву Кандидата. 

2. Передати Заяву Управі Осередку (яка виповнить частину Рекомендації, та поверне 

всі матеріали Комітетові Обміну, не пізніше, як 20-го лютого 2012 року 

 

Комітет Обміну, в співпраці з Крайовою Виховною Радою, оцінить заяви кандидатів та 

рекомендації Управ, проведе інтерв’ю з кандидатами, та визначить переможців не пізніше, 

як 5-го березня 2012 року. 

 



 

Понад 60 років виховної праці з українською молоддю в Америці 

Сподіваємося, що Ви зголосите своє зацікавлення стати представником СУМ в Америці в 

цьому Обміні.  Надіємося, що надішлете заяву, яка залучена в цьому пакеті до згаданого 

реченця.  Якщо у Вас є запитання, просимо звертатися до нас за адресою obmin@cym.org. 

 

Остаємося з дружнім Сумівським привітом 

Честь України   –  Готов Боронити! 

 

За Крайову Управу СУМ: 

 

                                                                 

                  

 
 

Андрій Бігун Христя Бігун  Мирон Приймак 

Голова Голова Комітету Обміну Секретар 

  
 


