1.

ОСНОВНІ ПРОЕТКИ КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
Відносини між Канадою та Україною
Від початку вже понад чотирирічної кризи в Україні, спровокованої російським
вторгненням, окупацією Криму, та розв’язаною Росією війною в Донецькій та Луганській
областях, головним пріоритетом Конґресу українців Канади стала допомога Україні.
Конґрес продовжує співпрацювати як з усіма політичними партіями, так і з провінційними
та місцевими урядами з метою збільшення підтримки для народу України. Ми регулярно
зустрічаємося та інформуємо високопосадовців федерального уряду.
Завдяки нашим зусиллям, вдалося досягти конкретних результатів у сфері політики
Канади щодо України. Протягом минулого року: Було ратифіковано Договір про вільну
торгівлю між Канадою та Україною; Було продовжено місію військових навчань Канади в
Україні (UNIFIER) до 2019 р; Канада і Україна підписали Угоду про співпрацю в галузі
оборони; Канада анонсувала виділення більше $15 мільйонів фінансової підтримки для
Національної поліції України та п’ять ініціатив, присвячених передусім моніторингу прав
людини, технологіям вирішення конфліктів, та обізнаності щодо мінної безпеки (mine
awareness) та Канадський Закон Маґнітського прийнято Палатою Громад.
150-ліття Канади
2017 року Канада відзначає 150-у річницю Конфедерації. З цієї нагоди Конґрес
започаткував проект «Сила канадської різноманітності: молодь залучає молодь». Разом
зі своїми складовими організаціями з усієї країни, Конґрес організовує святкові події на
честь 150-ліття Канади, котрі очолить і проведе молодь у провінціях Британської Колумбії,
Альберти, Саскачевану, Манітоби і Онтаріо.
Програма стажування в Парламенті
2017 року Конґрес відновив власну Програму парламентського стажування, котра дає
можливість українській молоді Канади здобувати цінний політичний досвід. Фундатором і
спонсором програми є Українське національне об’єднання Канади (UNF), що забезпечує
підготовку учасників у стінах Інституту молодих лідерів ім. Павла Юзика. Починаючи з
вересня, стажері протягом 10 місяців працюватимуть в Оттаві спільно з депутатами
Парламенту над проблемами політичних досліджень, зв’язків, законодавства та виборчих
округів.
Проект «Ланка» (Project Link)
Проект «Ланка» являє собою загальноканадську ініціативу, покликану підготувати наші
громади до більш формального діалогу з місцевими депутатами Парламенту з метою
розбудови активної інформаційної мережі на всю країну. Функцією такої мережі є
виявлення та реагування на найбільш насущні проблеми в канадсько-українській
спільноті.
Ігри Інвіктус (Ігри нескорених)
Цього року Ігри Інвіктус пройшли 23-30 вересня у Торонто. Вони являють собою
міжнародні спортивні змагання для поранених та хворих ветеранів. Україна вперше взяла
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в них участь, надіславши свою команду із 15-ти солдатів-атлетів.Конґрес підтримував
участь української команди за посередництвом Комітету з організації Ігор Інвіктус.
Голодомор: вшанування та вивчення
Комітет Конґресу з питань усвідомлення Голодомору під керівництвом Ірини Мицак взяв
на себе роль організатора вшанування в українській громаді Канади 83-ої річниці
Голодомору. Спільно з нашими відділами та складовими організаціями було влаштовано
низку меморіальних зустрічей і подій. 29 листопада 2016 р., разом із Парламентською
групою дружби «Канада – Україна» та посольством України в Канаді, Конґрес провів
урочисту церемонію вшанування пам’яті жертв українського Голодомору-Геноциду в
стінах канадського Парламенту.
5-7 травня 2017 р. освітні працівники з усієї Канади, а також із України та США, прибули до
Канадського музею прав людини (CMHR), що в Вінніпезі (Манітоба), аби взяти участь у
другій Конференції з освіти щодо Голодомору під назвою «Навчання – Усвідомлення –
Дія». Конференцію спільно з Музеєм організував Консорціум вивчення та освіти щодо
Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій (CIUS), що в
Університеті Альберти. Ця подія об’єднала 120 професійних освітян, які викладають у
навчальних закладах від дитячого садка до університету.
Меморіал жертвам комунізму
В травні 2017 року Уряд Канади оголосив переможця конкурсу на кращий проект
Меморіалу жертвам комунізму під назвою «Канада – територія прихистку». Шана Свободі
(Tribute to Liberty) – благочинна організація, заснована для створення меморіалу –
повідомила, що на проект було зібрано один мільйон доларів. Меморіал буде збудовано в
Саду провінцій та територій в Оттаві.
Перші національні операції інтернування в Канаді
У 2016 році за підтримки CFWWIRF Конґрес провів громадську кампанію для підвищення
обізнаності про Національний день пам'яті жертв інтернування серед канадської
громадськості та етнічних громад в Канаді, які постраждали від операцій інтернування.
Заклик допомоги Україні” від Конґресу
Заклик допомоги Україні від Конґресу та його Координаційна рада об'єднують і
висвітлюють основні канадські проекти, що ведуться складовими організаціями Конґресу
та іншими провідними канадськими неприбутковими організаціями, які працюють над
вирішенням гуманітарної кризи в Україні. Ця ініціатива була розроблена Координаційною
радою Заклик допомоги Україні Конґресу і об'єднує гуманітарну діяльність численних
канадських і українських груп та організацій, які об'єдналися навколо надання необхідної
допомоги українцям у час найбільшої для них потреби.
Українсько-Канадська Мистецька Mережа
Українсько-Канадська Мистецька Mережа (UCAN) є комітетом Конґресу, що підтримує
яскраву українську мистецьку громаду, що надихає творчість та інновації та є складовою
частиною того, як ми живемо та працюємо не лише в наших українських осередках, але й
як різноманітна та невід'ємна складова багатокультурної мозаїки Канади.

