
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

В АМЕРИЦІ 
 

           КРАЙОВА УПРАВА 

 UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 

ASSOC., INC. 
 

    NATIONAL EXECUTIVE BOARD 

136 Second Avenue, 2nd Floor,  New York, New York 10003    � Telephone: +1.212.477.3084    �  Email: ky-usa@CУM.org 
 

 

15-го травня 2012р. 

До:   Управ Осередків і Відділів Юнацтва СУМ в Америці 
 

Справа:   Звернення стосовно Літніх Таборів  
 

Дорогі Подруги і Друзі!  Гартуйсь! 
 

На території США сумівські табори відбуваються щороку аж на п’яти оселях.  Згідно з традицією, 

дружинники (у ролях виховників та членів таборових команд) та старше юнацтво (у ролях 

впорядників) організовують та проводять табори для суменят, молодшого та старшого юнацтва.  
Вони переважно це роблять на тій Оселі, яка є географічно найближчою до свого Осередку чи місця 

проживання.  Ми це хвалимо і уважаємо дуже потрібним для Спілки! 

 

Однак не завжди сумівці є свідомі того, що для них також чекає місце у таборових командах на 
інших Оселях, крім «своєї».  Таборові Комісії розуміють, що коли сумівець з іншого терену або 

околиці бере участь в таборі, він (чи вона) з собою привозить нові ідеї, нові методи, нові цікаві 
елементи таборування і таборової культури.  Таборові Комісії уважають це не тільки здоровим і 
доцільним, але й необхідним.  Це одночасно дає користь Осередкові, коли виховник привезе додому 

до свого Осередку з іншої Оселі нові ідеї, методи та, дуже часто, нове натхнення працювати в рядах 

СУМ. 

 
 

Тому, Крайова Управа звертається до Управи вашого Осередку.   Просимо вас, ще до 

кінця цього виховного сезону, звернутися конкретно і особисто навіть до одного або до 

двох індивідуальних членів вашого виховного складу,  і заохотити їх таборувати, як член 

команди або виховник чи впорядник, на котрійсь іншій сумівській Оселі, крім «своєї» 

Оселі.  Попрацюйте з ними, щоби це здійснилося.  Котру оселю вони виберуть – залежить 

повністю від їхніх зацікавлень і можливостей.   
 

 

Крайова Управа уважає, що такий постійний обмін допоможе не тільки всім Оселям і всім таборам, 

але й всім Осередкам.   Якщо К.У. може допомогти сприяти умови для таборових обмінів, просимо 

звертатися до нас і ми зробимо все, що в нашій силі.   Бажаємо успіхів всім осередкам та таборам! 

 

Подаємо координати Таборових Комісій всіх Осель в Америці: 
 

 

«Київ» (Детройт):    detroitcamps@cym.org  

«Хортиця» (Клівленд):    clevelandcamps@cym.org  

«Холодний Яр» (південний Нью-Йорк): kholodnyjyar@cym.org  

«Бескид» (Барабу):    сhicago@cym.org  

Елленвіл:            ellenvillecamps@cym.org 
 

 

Остаємось з пошаною до Вас і сумівським привітом, 
 

Честь України   –   Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 

 

 

 

Андрій Бігун Никола Луцак Мирон Приймак 

Голова Булавний Юнацтва Секретар 

 


