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It was looking promising in July of 2021 that things
may be getting back to normal at the UECC after the
past few years of the COVID pandemic and the
restrictions associated with it. The community was
ready to meet in person, in social circles again. Our
COVID Reopening Committee met for a final time
and agreed that we can and should resume to
'normality'. So, we started planning for opening our
doors and planning events, all the while abiding by
federal and local guidelines.  

The UECC kicked off the 2021-22 season with a
private event for our $10,000+ donors in our
renovated Cheremosh Room. This gave us the
opportunity to thank the major donors of the
Center, along with the Cheremosh Hutsul Society
for their donation to the renovation of our beautiful
space. While acknowledging the invited donors, we
are equally grateful for the generosity of our overall
community without whose constant support, the
UECC would not exist today.

December not only brought about the end of the
2021 year, but it also marked the end of an era with
Marko Tarnawsky as Executive Director of the
UECC.  Mr. Tarnawsky, the second UECC Executive
Director, retired at the end of December, after 12 
years of service at the UECC. He was frugal in
spending the Center’s money, looking out for the
best financial interests of the Center and for this,
the members of the Board of Directors are thankful
to him. 

The Executive Director Search Committee picked up
its pace in looking for qualified candidates for the
position, at this point.

February 24, 2022 was a dark day for Ukrainians
worldwide. While Russia attacked our ancestral
homeland of Ukraine, we here in the United States
took to the streets. Everyone did what they could to
collect humanitarian donations and money to help
our brothers and sisters in Ukraine. Many rallies

were held in Philadelphia. Many letter campaigns
and petitions were submitted to our government
officials. Many TV and radio interviews were given
by our community members. Our community was
inundated with donations, help and prayers from
our American community. Signs expressing support
for Ukraine and our blue and yellow flags were
proudly displayed at non-ukrainian homes and
establishments. It was heartwarming to know how
many people side with Ukraine.
 
Now, we had another new normal - supporting
Ukraine. The UECC decided not to collect
humanitarian aid or monetary donations as there
were many of our Ukrainian organizations that were
already taking on that task.  We decided to support
each and every one of them, to the best of our
ability, with the push for monetary donations. With
that in mind, the Board agreed that we proceed with
our Annual Easter Bazaar, as many vendors were
interested in selling their goods for the benefit of
Ukraine. Most of everyone’s profits went to support
Ukraine. While it was a somber time, it was an
electric time - we were all working towards one goal
of raising money and supplies for our fighters, our
families our children in Ukraine 

For all the bad and tragic things that have been
happening in Ukraine since February of this year, a
wonderful thing has begun - human kindness and
cooperation has been restored outside the borders
of Ukraine. Our community managed to do a lot by
relying on each other. Where once there was
potential friction, harmony and common purpose
flourished. This phenomenon took place in our
town, city, country and the whole world.

I believe President Volodymyr Zelenskyy’s spoke for
all of us when he proclaimed: "Nobody is going to
break us; we're strong, we're Ukrainian." 
Slava Ukraini! Heroyam Slava!

~ Natalie Firko
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Administrative Committee
The Committee performs its work through
the following sub-committees: Personnel,
Nominating, Election and Arbitration
Committees. 

In this fiscal year, the Personnel Committee
revised and updated specific sections of the
UECC Personnel Handbook, based on
discussions with and recommendations of
the UECC Executive Director.  Job
descriptions were reviewed along with the
job performance of the Executive Director.
Application forms for Custodial Employment
were revised, and hourly rates for custodial
staff were reviewed and adjusted as
appropriate.  Employee sick leaves and
vacations were reviewed during COVID. The
Committee organized the Annual
Membership Meeting.  Packages with
informative UECC and Board materials
pertinent to new Board members were
distributed.  As a result of the announcement
of the Executive Director’s retirement,
Committee members met with the UECC
Office Manager and worked out the logistics
of that individual taking on additional
responsibilities and duties until the time of
the hire of a new Executive Director.  In
conjunction with this, committee members
reviewed timesheets for payroll approval
with the Office Manager. 

With the retirement of the Executive
Director and anticipating a replacement, the
UECC office staff functioned efficiently,

tirelessly, and without complaints. The
Administrative Committee and the Board of
Directors stepped up and volunteered to help
in the office.  Additionally, members of the
Personnel Committee engaged in several
incidents at the UECC, reaching out to and
working with the Abington Police
Department and the Montgomery County
Crisis Unit.

The Nominating Committee identified
candidates for election to the UECC Board of
Directors in preparation for the Annual
Membership Meeting in October of 2021.

The Election Committee, with the help of the
UECC office staff, made all the necessary
preparations for the Annual Meeting on that
day. Together, they also reviewed and
determined the total number of individual
members and organizations members as of
June 30, 2021, for establishing a quorum and
determining the official voting rights at the
2021 Annual Meeting. All votes for the
candidates were unanimous and no counting
of votes were necessary.

The Arbitration Committee was not active
during this fiscal year, as no disputes or
misunderstandings were presented.
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Building Committee
The Building committee was successful in
finishing the renovation of the room formerly
known as the Club Room, currently,  the
Cheremosh Room.  Windows were replaced
and the outer wall was repaired by covering
parts with metal. The outdoor entrance was
beautified by adding a "live" fence of plants.
There are still some small improvements that
need to be made (closing the window with
glass, or plexiglass, and hanging the
tsymbaly). Bar stools, tables and chairs that
compliment the room decor still need to be
purchased.  Another consideration is the
purchase and installation of a room
dehumidifier to help preserve the artifacts
displayed in the room. Funds will need to be
raised in order to make these purchases,
perhaps through the generosity of donors, or
through projects like the previously held tile
workshops.  

The building's water heater was repaired at a
cost of $790.00. This repair saved us more
than $30,000.00 (the cost of a new unit and
replacement of the entire system) and
repairs were made to the building’s cooling
system.
 
The floor in the Zacharczuk Grand Hall was
repaired and varnished after the
humanitarian aid for Ukraine drive ended and
the room was vacated.  The high traffic in the
room had caused significant damage to the
floor.

The office of the UECC was redesigned and
refurbished.  There are still a few items that
need to be taken care of in order for the
project to be considered complete:  the
purchase and installation of window shades,
new tenant mailboxes, and a few additional
pieces of office furniture are needed as well.

As for outdoor property maintenance, three
trees were cut down around the back patio
and five trees were trimmed from dry
branches. The drainpipes under the cut trees
were inspected for the purpose of their
further cleaning or repair if necessary to
prevent water blockage. A new lawn tractor
was purchased as the old one was broken,
and the cost of its repair was not deemed
worthwhile. Lastly, a big portion of the
parking lot area was re-asphalted in
preparation for the start of the school year.
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Finance Committee
At the end of 2021, the Finance Committee
analyzed an investment opportunity
appropriate for non-profit organizations and
opened a brokerage account at Vanguard Inc.
This investment is part of the long-term
financial stability and operational objectives of
the UECC. The Committee also reassessed and
increased the UECC rental rates for members
and non-members of the organization to
address external factors including higher
inflation and growing prices. The higher
rental prices became effective on January 1st,
2022. The Committee proposed several goals
early in the year; however, efforts around
those goals were postponed to the focus on
and assistance with immediate actions due to
the war in Ukraine. 

Treasurer
Focusing on revenues, donations increased,
primarily due to grants and legacy bequests.
Fundraising is only slightly higher due to
donor monies being repurposed for the war
effort supporting Ukraine. Building revenues
have not yet recovered from the pandemic
shutdowns; however, they are trending higher
than during the COVID year shut down. At the
time of the start of the war in Ukraine, the
Zacharczuk Grand Hall was converted into
rent-free warehouse space for the use of the
organizers of a grand collection of
humanitarian donations which were to be
shipped to Ukraine. The value of this donated
space, along with the cost of staffing and
utilities associated with it, brought the total
amount the UECC contributed to support this

effort to an amount of well over $55,000.
Cultural programs sponsored, and/or co-
sponsored by the UECC show a nice revenue
increase due to the heightened awareness and
concern over the war in Ukraine. Revenues
continue to reflect that the community
supports the UECC.

Looking at the expenses, office expenses are
higher than in previous years, with increases
in accounting costs, higher liability insurance
premiums, and increased post pandemic
usage. Salaries have risen with increased
usage, work hours and staffing. Fundraising
and cultural event expenses are increasing as
we move back to in-person events. Building
expenses are up as maintenance and cleaning
supplies are increasing with greater building
usage, the donated UECC expenses resulting
from the collection efforts, and due to the
ongoing renovations to the building. The
income as a percentage of total expenses
shows that not only did we not have to tap
into our surplus, but that we had sufficient
funds to cover all required expenses this fiscal
year. Most of our expenses were covered by
donations and fundraisers, closely followed by
the building revenues, and with the programs
making up the rest of the expense coverage.

Finally, the Expense summary chart shows
that the major expense of the UECC is the
salary of the dedicated workers and staff that
make our Center continue to run smoothly
and efficiently to serve the needs of our
community.
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Marketing Committee
The Marketing committee has continued to
develop the communication and social media
interactions of the UECC with the
community at large this past year.  

The UECC website continues to develop as
our primary communication vehicle. Events
and articles of interest are posted regularly.
With the Russian invasion of Ukraine in
February of 2022, our website and social
media were our prime methods of
communication. Posts to the website,
Facebook page and Instagram were updated
almost daily. These were instrumental in
channeling the community humanitarian
response for support. For the period 2/24 –
3/9/22, The UECC website traffic had 12,314
visits (an increase of 3,598% from 2/10-23)
with 8842 unique (or new) visitors, up 2,707%
from the previous year. Local television
stations covered our activity as the
acknowledged center of the Greater
Philadelphia Ukrainian community. The
UECC website continues to be a great
resource to our community.
https://www.ueccphila.org/

The UECC Facebook page has become more
robust with more frequent posts, notices of
upcoming events and community calls to
action. Regular updates are posted on the
Facebook page. We appreciate being tagged
in people’s posts.
https://www.facebook.com/UECCPhila

The UECC cell phone app via Cardtapp
continues to develop and allows the UECC to
communicate through text to reinforce event
messaging in other platforms. We currently
have 119 active users of the UECC app with
the opportunity to further build this
audience. Simple instructions to add the app
to iPhone and Android devices are on our
website. 

In addition to creating a QR code to facilitate
donations, a UECC Instagram account has
been established. We encourage all to share
any photos with us so that we can post there,
as well. Instagram is photo and time
intensive.  We look to further develop this
social media tool.
https://www.instagram.com/ueccphila/

Our weekly email newsletter continues to
advertise the great volume of planned events
not only in our Center but in our community
in and around Philadelphia. The community
is encouraged to submit information to the
UECC office by Sunday night to be included
in the Monday newsletter.

Strategic Planning Committee
Over the past few years, the Strategic
Planning Committee was focused on creating
and stabilizing the UECC Strategic Plan. Our
plan consists of our Mission, five year Vision,
goals and supporting strategies. Now that we
have a solid Strategic Plan, our focus is to
maintain it, adjust it accordingly, evaluate
proposed strategies/projects and execute
critical projects in support of the Plan.
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Achievement of two goals this year:
The goal, "Transform Clubroom", was
attained as the Cheremosh Room was
constructed and is now open for events
and UECC functions.  
Furthermore, we accomplished the goal,
"Build alliances with key Ukrainian and
non-Ukrainian organizations", as the
UECC Board, led by the efforts of
President Natalka Firko, was able to build
strong relationships with many local and
national organizations. They proved
especially fruitful in coordinating and
supporting relief efforts for the war in
Ukraine.
Review and re-assessment of the existing
Strategic Plan to make any necessary
adjustments to our goals and targets. We
determined that current goals and target
numbers are still applicable this year.
Creation of a UECC project portfolio,
which contains proposed and executing
projects that support our goals. We
prioritized projects according to factors
like expected value, due dates, risk, work
effort and resource availability. We have
many concurrent executing projects that
are being managed and staffed by UECC
Board members. We have been, and are,
making progress against several of our
goals. 

The efforts of the UECC Board throughout
the year enabled us to accomplish the
following:

1.

2.

3.

      Specific examples include:

Hiring an individual for the position of
Executive Director, in support of the
"Hire and retain the right personnel to
implement strategies" goal.
Work towards the completion of facility-
wide Wi-Fi upgrade project, in support of
"Complete technological upgrades" goal.

4. Measurement of results against our goal
targets enabled us to identify goals requiring
more attention. Of particular note is our
UECC membership, which has been trending
down over the past few years. To address
membership, the UECC Board identified
three potential strategies that the Strategic
Planning committee evaluated. At the time,
we deferred them due to the amount of
implementation and limited resource
capacity. However, we will re-evaluate them
with the new Executive Director with the aim
to secure needed resources.

Plans for Fiscal year 2023:
1. Working session with the new Executive
Director to walk through the current
Strategic Plan.
2. Execute approved projects in our portfolio
and continue our progress vis-a-vis our
strategic goals.
3. Partner with the new Executive Director to
review prioritized and proposed
strategies/projects to obtain his insights,
define next steps, and form project teams.
4. Re-visit deferred strategies to determine if
they are feasible to begin execution.
5. Continue to review, measure progress, and
update our project portfolio and Strategic
Plan.
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Program Commitee 
The work of the Program Committee began
with the celebration of Ukraine’s
Independence Day on August 24th.  The
celebration was coordinated in cooperation
with the Hromadskyj Komitet of Philadelphia.
Our active autumn period began with an
online auction which ran from September 1
through October 2, 2021; Cars and Coffee with
the Sisterhood of St. Ann of St Michael's the
Archangel Church providing coffee and
sweets, held in our parking lot for car
enthusiasts, was held on September 18th;
Vyshyvani Vechornytsi Zabava was held on
September 25th.

On October 2nd, the UECC Board of Directors
hosted a private event for top donors to the
Center.  This was a showing of the newly
renovated Cheremosh Room. The space was
renovated in a modern Hutsul style and
accessorized by Hutsul artifacts, primarily
donated by the Cheremosh Hutsul Society,
the estate of Eudokia and Dmytro
Sorochaniuk, the family of +George
Bohachevsky, and by Mykhailo and Roksolana
Luciw.

On Thursday, December 9th, the UECC
proudly opened the Modern Ikon Exhibit,
organized in cooperation with the Ukrainian
Catholic Archeparchy of Philadelphia and the
ICONART Gallery of Lviv Ukraine.  The exhibit
continued through the weekend and was
visited by a great number of people, as the
annual UECC Christmas Bazaar took place on

Saturday, December 11th.  The bazaar was
held outside under large event tents and was
very well attended and financially successful. 
 A tree lighting ceremony took place at the
front of the building on North Cedar Road.

The UECC is fortunate to have a friend in
Zenia’s Travel Club, which as in previous
years, sponsored a Malanka Cruise.  A portion
of each traveler’s cruise payment was donated
to the UECC by Zenia’s Travel, for which the
Board sends a sincere thank you.

On April 9th, the UECC hosted its annual
Easter Bazaar.  The event was mostly held
outdoors, and despite a windy day, was very
successful. On this day, the UECC launched
another online auction which ended on April
24th.  The theme of the auction was The
UECC Stands with Ukraine.  All proceeds from
this auction benefited the "Widows & Orphans
Fund" established by the Society of UPA-USA.

Together with the Ukrainian National
Women’s League of America (UNWLA) branch
# 128, the UECC hosted the annual Sviachene
lunch on May 1st.  Then on May 22nd, the
young girls’ choir, Soloveiky held a
performance which was co-sponsored by the
UECC and the Ukrainian Institute of Music
and Art.  The Amazigh Union International
Day was held on June 3rd at the UECC and
co-sponsored by Yugurtha Saidoun. Finally,
the 2021-22 fiscal year ended with a flea
market held in the UECC parking lot.  The
UNWLA branch # 43, which co-sponsored the
event, prepared tasty treats for sale.
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The Ukrainian Library at the UECC
From September 22, 2021, to May 2, 2022, the
Library Council held five meetings. On
September 18, representatives of the library
attended a Forum organized by the
Philadelphia Community Foundation. 

Despite the circumstances of the pandemic,
the Library managed to hold the following
events: December 5, 2021 - "Doll making" -
led by Olena Labunka; December 18, 2021 -
presentation of the book "Ukrainian Diaries"
by Henry Nouen; decon Volodymyr Radko,
the moderator, Mariana Karapinka, book
translator, Archbishop Borys Gudziak, guest
of honor; and on May 13, 2022, a viewing of
Andrea Odezhynska's film "Return Sasyk to
the Sea".

In 2021, a "return box" for books was gifted
from Mrs. Baczynska-Tarasiuk in memory of
her late husband, George Tarasiuk. The
library continues to work on creating a
website and strives to strengthen a working
relationship with the administration of the
Ukrainian Heritage School as it has been
practiced for decades, since the foundation
of the library. 

On February 24, 2022, the war in Ukraine
began. Russia went on the offensive without
declaring war. This event significantly
affected the life of every Ukrainian in the
world, and Ukrainian organizations in the
diaspora was no exception. On May 2, 2022,
the Board decided to allocate $200.00 to

support book publishing for children of war.

Despite these uncertain times for Ukrainian
publishing houses and printers in Ukraine,
the Librarian manages to purchase books for
the library.

Ukrainian Heritage School
Total number of students: 368
Total number of families: 277
Total number of graduates: 21 
Total number of graduates participated in
the Ukrainian Manor-UHS Scholars Program:
13 
Total number of credits: 135 credits (45 Ukr
language classes)

Administration:
1 Director
2 Vice Principals
2 Secretaries
2 Hallway Monitors (1 each at UECC and
Manor)
Teachers - 19 at UECC (includes special
classes) and 6 at Manor; a total of 25 teachers
Assistants - 13 (all at UECC)
1 As needed substitute

A N N U A L  R E P O R T  P G  1 0 P R O G R A M S
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In the 2021-2022 academic year, the
Ukrainian Heritage School (UHS) conducted
classes in person while observing social
distancing and COVID-conscious safety
practices. UHS retained the ability to
conduct virtual learning via Google
Classroom and adopted this practice when
COVID protocols justified it among individual
classes, when weather created widespread
travel hazards and when classroom space
was not available. Classes for grades 8-12
took place at Manor College in accordance
with a 3-year facility use agreement initiated
at the beginning of the 2021-2022 academic
year.

Ukrainian Learning Center for
Children - Svitlychka
The Ukrainian Learning Center for Children
(ULCC) continues to operate and function as
a cooperative model under the supervision of
the Parents’ Board - volunteers who are
elected every two years. There are also six
сommittees chaired by parent volunteers.
These committees include Fundraising,
Events, Special Activities, Facilities, Public
Relations, and Advisory. The Uprava consists
of the chair, vice-chair, treasurer, secretary
and the committee chairs. ULCC parent
meetings are held three times a year.
Attendance by parents is mandatory. 

Our first Parents’ meeting conducted in
October discussed COVID and OCDEL
updates, teacher in-service training,
renovation of our new room, on-site

inspections, ideas to increase enrollment and
fundraising efforts. We did not have a mid-
school year Parent’s meeting due to the start
of the war in Ukraine. Instead, the ULCC
collected and donated over 290 brand new
children’s shoes and clothes to an orphanage
in Ukraine. Our year-end meeting conducted
in May discussed grants, enrollment, budget,
and our new capacity of 95. 

As with most organizations, the COVID
pandemic has created lingering problems,
not only financially but a decrease in
participation. At the start of the 2021 school
year, our enrollment was 49 children. At that
time our facility was licensed for 76.

Thankfully the ULCC received approximately
$195,100 in grants, donations and
contributions to offset our expenses. A
majority of these funds were specifically
designated for employee retention which
were allocated accordingly. The remainder
was used for maintenance and rent. We have
consistently maintained a staff of 14: five
teachers, six teacher’s aides, a cook, a
Director and an Administrator.

Our staff has worked tirelessly to implement
creative and innovative curriculums that
meet the physical, intellectual, emotional and
social needs of the children. New lessons are
planned each month based on varying
themes, holidays and traditions throughout
the school year. December 2021 was the first
year since the pandemic started that we
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celebrated St. Nicholas as one large group.
Throughout the pandemic the children
celebrated holidays in their small groups in
order to maintain safe distancing. We also
reopened Saturday Svitlychka in mid-
October 2021, which had 6 children and 1
teacher. The hours mirrored the Ukrainian
Heritage School 9:00am - 1:00pm. This group
is open for children ages 3-6.

The ULCC has provided a supervised and
playful atmosphere for children of Ukrainian
Heritage. We will continue our mission of
providing early learning within an affordable
and sustainable learning center that
promotes Ukrainian culture, values, tradition
and language.

UECC Radio Philadelphia
UECC Radio Philadelphia is in its 26th year of
continuous weekly Ukrainian language
information service to the community.
Broadcasting on WWDB 860am, it is
dedicated to providing an entertaining, well-
balanced program, as well as accurate and
vetted news about Ukraine and events in the
diaspora. Featured in the program are guest
commentaries on historical events, the
current war in Ukraine and educational
topics.  Contemporary, folk and classical
music and poetry are carefully chosen to
reflect the rich Ukrainian cultural heritage.

Contributors to this year’s programs were
Rutgers professor A. Motyl, Bishop A. Rabij,
author J. Martyniuk, DC UNIS director 

M. Sawkiw, Dr. O. Stupnytsky on Covid.
Contributors from Canada were researcher
Leda Lada, and poetry readings by actress
Elvira. 

Ukrainian American Senior Citizens
Association 
The tasks and purpose of the UASCA are to 
improve the quality of life of older people; 
correct the view of aging; and to organize,
develop and support public guardianship
initiatives for its membership. 

The UASCA has 164 members. Seven monthly
meetings were held with interesting
programs, followed by lunch. The UASCA
planned five one-day excursions to
interesting places during the year. Also, a
traditional Thanksgiving dinner for members
was held in November 2021. Communication
with all members was maintained via email.
The general assembly meeting was held on
May 18, 2022, followed by a picnic lunch for
seniors at the UECC.
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У липні 2021 року, виглядало, що все може
повернутися до нормального стану в
Українському Центрі після останніх кількох років
пандемії COVID та пов’язаних з нею обмежень.
Громада була готова знову зустрічатися  особисто
в соціальних колах. Наш комітет із повторного
відкриття COVID зібрався в останній раз і
погодився, що ми можемо і повинні повернутися
до ‘нормального’ життя. Тому ми почали
планувати відкриття, дотримуючись при цьому
федеральних і місцевих правил.

УОКЦ розпочав сезон 2021-22 приватним заходом
для наших жертводавців в сумі  $10,000+ у нашій
завершеній кімнаті «Черемош». Це дало нам
можливість подякувати нашим головним
жертводавцям Центру, а також Гуцульському
товариству «Черемош» за його пожертву на
оновлення цього чудового приміщення.
Висловлюючи вдячність запрошеним
жертводавцям, ми рівнож вдячні за щедрість
нашій спільноті, без постійної підтримки якої наш
Центер не існував би сьогодні.

Грудень не лише завершив 2021 рік, це також
означало кінець епохи Марка Тарнавського як
виконавчого директора УОКЦ. Пан Тарнавський,
другий виконавчий директор УОКЦ, пішов на
пенсію наприкінці грудня після 12 років служби в
Центрі. Він економно витрачав кошти Центру,
піклуючи найкращі фінансові інтереси Центру, за
що члени Ради директорів йому вдячні. Комітет з
пошуку виконавчого директора прискорив пошук
кваліфікованих кандидатів на цю посаду в цей час.

24 лютого 2022 року стало темним днем для
українців всього  світу. Поки Росія напала на нашу
прабатьківщину Україну, ми тут, у Сполучених
Штатах, вийшли на вулиці. Кожен робив усе, що
міг, щоб зібрати гуманітарні пожертви та гроші на
допомогу нашим братам і сестрам в Україні. У
Філядельфії пройшло багато зустрічів. Було

подано багато листівних кампаній і петицій до
наших урядовців. Учасники нашої спільноти дали
багато теле- та радіоінтерв’ю. Наша спільнота
була завалена пожертвуваннями, допомогою та
молитвами нашої американської спільноти.
Таблички підтримки України та наших синьо-
жовтих прапорів гордо вирішувалися на не-
українських будинках і установах. Було приємно
бачити, скільки людей на стороні України.

Тепер у нас була інша норма – все для підтрімки
України. УОКЦ вирішив не збирати гуманітарну
допомогу чи грошові пожертви, оскільки було
багато наших українських організацій, які вже
взялися за це завдання. Ми вирішили
підтримувати кожного з них у міру наших
можливостей, поштовхом для грошових
пожертвувань. Зважаючи на це, Дирекція УОКЦ
погодилася, що буде продовжувати щорічний
Великодній базар, оскільки багато продавців були
зацікавлені продавати свої товари на благо
України. Більшість усіх прибутків пішла на
підтримку України. Хоча це був похмурий час, був
це жвавий час також – ми всі працювали над
однією метою – зібрати гроші та припаси для
наших бійців, наших родин, наших діточок в
Україні. 

За все зле та трагічне яке відбувається в Україні з
лютого ц.р., чудова річ почалася - людське добро
та співпраця відновилося поза межаим України.
Наша громада бакато зуміла зробити полягаючи
один на одного. Там де колись існували можливі
тертя, процвіла злагода і спільна мета.  Цей
феномен здіснився в нашому осередку, місті,
країні та по цілому світі.

Я вважаю, що Президент Володимир Зеленський
говорив за всіх нас, коли проголосив: «Нас ніхто
не зламає, ми сильні, ми українці».
Слава Україні! Героям Слава!

Р І Ч Н И Й  З В І Т  С Т  1 3 Ж О В Т Е Н Ь  2 0 2 2  Р .

С л о в о  П р е з и д е н т а  
~ Наталка Ф�рко



Summary
Адміністративний комітет
Комітет здійснює свою роботу через
підкомітети: Кадровий (з питань персоналу),
Номінаційний, Виборчий та Арбітражний.

У цьому фінансовому році Кадровий комітет
(з питань персоналу) переглянув і оновив
окремі розділи “Довідника з питань
персоналу УОКЦ”, на основі обговорень і
рекомендацій виконавчого директора УОКЦ.
Перевірено посадові інструкції та результати
роботи виконавчого директора. Переглянуто
форми заявок на працевлаштування
завідуючих господарством, після чого було
перевірено та скориговано погодинні ставки
для цієї категорії персоналу. Умови
лікарняних та відпусток працівників було
переглянуто під час пандемії COVID-19. 

Комітет організував щорічні збори членів.
Новим членам дирекції було надано пакети з
відповідними інформаційними матеріалами
УОКЦ. У зв’язку з оголошенням про відставку
виконавчого директора, члени кадрового
комітету зустрілися з керівником канцелярії
УОКЦ і обговорили логістику призначення
особи, яка брала на себе додаткові обов’язки
до моменту найму нового виконавчого
директора. У зв’язку з цим, члени комітету,
разом з керівником канцелярії, переглянули
табель обліку робочого часу для
затвердження заробітної плати. З виходом
виконавчого директора на пенсію та в
очікуванні заміни, працівники канцелярії
УОКЦ працювали ефективно, невтомно та
без нарікань.

Адміністративний комітет і Рада директорів
допомагали в канцелярії. Крім того,
Кадровий підкомітет брав участь у вирішенні
кількох інцидентів, які стались в УОКЦ,
шляхом співпраці з Відділом поліції міста
Абінґтон та Відділом з питань надзвичайних
ситуацій округу Монтгомері.

Номінаційний комітет визначив кандидатів
для обрання до Ради директорів УОКЦ під
час підготовки до щорічних зборів членів у
жовтні 2021 року.

Виборча комісія, завдяки допомозі
персоналу з канцелярії УОКЦ, здійснила всі
необхідні приготування до річних зборів.
Також, вони переглянули та визначили
загальну кількість окремих членів та членів
організацій станом на 30 червня 2021 року,
для встановлення кворуму та визначення
офіційних прав голосу на Щорічних зборах
2021 року. Усі голоси за кандидатів були
одностайними, тому підрахунок голосів не
знадобився.

Арбітражний комітет не діяв протягом цього
фінансового року, оскільки не було
представлено жодних клопотань щодо
непорозумінь чи суперечок.

Р І Ч Н И Й  З В І Т  С Т  1 4 К О М І Т Е Т И
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Будівельний комітет
Будівельний комітет успішно завершив
відновлення приміщення, яке раніше
називалося «Клубна Кімната», а нині –
кімната Черемош. Замінено вікна, а також
відремонтовано зовнішню стіну шляхом
перекриття окремих частин металом.
Зовнішній вхід було прикрашено «живою»
огорожею з рослин. Потребують завершення
деякі мілкі покращення (закрити вікно склом
або оргсклом, повісити цимбали, встановити
маленький холодильник за баром). Також,
потрібно придбати барні стільці, столи та
крісла, які доповнюють декор кімнати. Щоб
здійснити ці закупівлі, потрібно буде зібрати
кошти, можливо, завдяки щедрості
жертводавців або через проєкти на зразок
раніше проведеного майстер-класу з
виготовлення керамічних кафлів. Іншим
фактором є придбання та встановлення
кімнатного осушувача повітря, щоб зберегти
мистецькі вироби виставлені в кімнаті.

Нагрівач води відремонтовано за $790.00.
Цей ремонт заощадив понад $30,000 (ціна
нового апарату разом із заміною цілої
системи). На додаток, було проведено
профілактику охолоджувальної системи.

Відремонтовано та полаковано підлогу в
залі ім. інж. Бориса Захарчука, який було
звільнено одразу після завершення зборів
гуманітарної допомоги, організованого у
звʼязку з початком війни у лютому. Через
велику кількість людей та пачок під час
зборів допомоги, підлогу було сильно
пошкоджено.

Було переплановано та відремонтовано
канцелярію УОКЦ. Проєкт майже
завершеним, треба припильнувати:
придбання та встановлення штор, нові
поштові скриньки орендарів, ак також
додаткові меблі.

Звертаючи увагу на догляд за зовнішньою
територією можна зазначити, що було
зрізано три дерева навколо заднього двору,
та обрізано сухі гілки на п’яти деревах.
Проведено огляд водостічних труб під
зрізаними деревами з метою їх подальшого
очищення або ремонту, у разі необхідності,
щоб запобігти стоячій воді. Було придбано
новий трактор, оскільки старий був
зламаний, а його ремонт був визнаний
недоцільним. У рамках підготовки до
початку навчального року замінено
асфальтне покриття значної частини
паркінгу.

Р І Ч Н И Й  З В І Т  С Т  1 5 К О М І Т Е Т И

К о м і т е т и



Summary
Фінансовий Комітет
Наприкінці 2021 року, Фінансовий Комітет
проаналізував можливість інвестування для
некомерційної організації та відкрив
брокерський рахунок у Vanguard Inc. Ця
інвестиція є частиною довгострокової
фінансової стабільності та операційних цілей
УОКЦ. Комітет також переглянув і підвищив
орендні ставки для членів і не-членів центру,
щоб усунути зовнішні фактори, включаючи
високу інфляцію та зростання цін. Вищі ціни
на оренду почали діяти 1 січня 2022 року.
Комітет запропонував кілька цілей на початку
року. Однак зусилля навколо цих цілей були
відкладені, щоб зосередитися та допомогти з
негайними діями через війну в Україні.

Звіт Скарбника
Зосереджуючись на доходах потрібно
звернути увагу на таке. Пожертвування
зросли порівняно з минулим періодом,
головним чином за рахунок грантів та
спадщини. Збір коштів лише трохи вищий
через те, що кошти жертводавців
перенаправляються на військові дії в Україні.
Доходи, які приносить будівля, ще не
відновилися після закриття через пандемію,
однак вони зростають. Ці доходи
скоротилися з початком війни в Україні, коли
заля ім. інж. Бориса Захарчука виконувала
ролю безкоштовного складського
приміщення для організаторів збору
гуманітарної допомоги, яка далі надсилалась
в Україну.

 

Базуючись на заниженій орендній ставці для
організацій, а також витратах на утримання
персоналу та на комунальні послуги, УОКЦ
зробив внесок у підтримку збору коштів на
суму понад $55,000.00. Культурні програми
демонструють значне зростання у звʼязку з
підвищеною обізнаністю та занепокоєнням
суспільства щодо війни в Україні. Доходи
продовжують демонструвати рівень
підтримки УОКЦ громадою.

Дивлячись на витрати, видатки на офіс стали
вищими через зростання витрат на
бухгалтерський облік, вищі внески на
страхування відповідальності та збільшення
використання центру після пандемії. Видатки
на заробітну плату також зросли, у звʼязку із
збільшенням використання центру,
необхідного робочого часу та навантаженням
на персонал. Витрати на збір коштів і
культурні заходи збільшились, оскільки ми
повертаємося до заходів із особистою
присутністю людей в УОКЦ. Видатки на
будівлю зростають через збільшення витрат
на технічне обслуговування та прибирання, а
також витрат на пожертвування внаслідок
збору коштів і через продовження ремонту
будівлі.

Дохід у відсотках від загальних витрат
показує не тільки те, що нам не потрібно
було використовувати надлишок, але й те, що
у нас було достатньо коштів, щоб покрити всі
необхідні витрати. Більшість наших витрат
покривалася за рахунок пожертвувань і
зборів коштів за якими йдуть доходи від
будівлі, а решту покривали програми.

Р І Ч Н И Й  З В І Т  С Т  1 6 К О М І Т Е Т И
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Summary
Маркетинговий комітет
Протягом минулого року комітет
продовжив розвивати комунікації та
взаємодію в соціальних медіа УОКЦ.
Мережева сторінка УОКЦ продовжує
розвиватися як наш основний засіб
комунікації. Події та статті публікуються
регулярно. Після російського вторгнення в
Україну, наша мережева сторінка і
соціальні мережі стали основними
методами спілкування. Дописи на сайті,
сторінці у Facebook та Instagram
оновлюються майже щодня. Вони
відіграють важливу роль у спрямуванні
гуманітарної допомоги громади для
України. За період з 24 лютого 2022 року по
– 9 березня 2022 року, трафік мережевої
сторінки УОКЦ нараховував 12,314
відвідувань (збільшення на 3,598%
порівняно з періодом з 10 по 23 лютого
2022 року) з яких 8,842 унікальних (нових)
відвідувачів, що на 2,707% більше. Місцеві
телевізійні станції висвітлювали нашу
діяльність як визнаного центру українців в
околиці Філадельфії. Мережева сторінка
УОКЦ продовжує залишатися потужним
ресурсом для нашої спільноти.
https://www.ueccphila.org/

Канцелярія УОКЦ регулярно надсилає
електронні листи про майбутні події.
Cторінка центру на Фейсбук стала значно
більш активною завдяки частішим
публікаціям про майбутні події та закликам
до дії. Регулярні оновлення публікуються
на сторінці Facebook. Ми цінуємо, коли

центр відмічають тегами в публікаціях.
https://www.facebook.com/UECCPhila

Додаток УОКЦ для мобільних телефонів
Cardtapp продовжує розвиватися та
дозволяє нам спілкуватися за допомогою
текстових повідомлень, що у свою чергу
посилює обмін повідомленнями про події
на інших платформах. Зараз ми маємо 119
активних користувачів додатку та
можливість розширити цю аудиторію.
Прості інструкції для встановлення
програми на iPhone або Android розміщені
на нашій мережевій сторінці. Ми
аналізуємо, чи доцільно продовжувати цей
спосіб комунікації.

Ми створили QR code для полегшення
збору пожертв, а також обліковий запис
Центру в Instagram. Ми заохочуємо всіх
ділитися з нами будь-якими фотографіями,
щоб ми могли їх опублікувати. Instagram
вимагає значних витрат часу та великої
кількості фотографій. Ми сподіваємось на
подальший розвиток цього інструменту
соціальних мереж.
https://www.instagram.com/ueccphila/

Наша щотижнева електронна газета
продовжує рекламувати велику кількість
запланованих подій не лише в нашому
Центрі, але й в околиці Філадельфії.
Заохочуємо всіх подати інформацію до
нашої канцелярії до вечора неділі, щоб
вона була включена в інформаційну газету
в понеділок.

Р І Ч Н И Й  З В І Т  С Т  1 7 К О М І Т Е Т И
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Summary

Цього року було досягнуто такі дві цілі:
Досягнуто «Перетворення клубної
кімнати», оскільки кімната Черемош
була побудована і тепер відкрита для
заходів та функцій УОКЦ.
Крім того, ми досягли мети «Створення
альянсу з ключовими українськими та
не українськими організаціями»,
оскільки Рада УОКЦ, яку очолює
президент Ради -  Наталка Фірко,
змогла побудувати міцні стосунки з
багатьма місцевими та національними
організаціями. Вони виявилися
особливо корисними для координації та
підтримки заходів з надання допомоги
під час війни в Україні.

Комітет стратегічного планування
Протягом останніх кількох років Комітет
стратегічного планування був
зосереджений на створенні та стабілізації
стратегічного плану УОКЦ. Наш план
складається з місії, п’ятирічного бачення,
цілей і допоміжних стратегій. Тепер, коли
ми маємо надійний стратегічний план, ми
зосереджені на тому, щоб йому слідувати, а
також коригувати його відповідно до
обставин, оцінювати запропоновані
стратегії/проекти та виконувати особливо
важливі проекти з метою його підтримки.

Зусилля Ради директорів УОКЦ протягом
року дозволили нам досягти наступного:

1.

2. Перегляд і повторна оцінка існуючого
стратегічного плану для внесення будь-
яких необхідних коригувань до наших
цілей і завдань. Ми визначили, що поточні 

Прийняття особу на посаду нового
виконавчого директора на підтримку
мети «Найняти та утримувати
відповідний персонал для реалізації
стратегій».
Завершення проекту модернізації Wi-Fi
для всього закладу на підтримку цілі 
 «Повна технологічна модернізація».

цілі та цільові показники все ще актуальні
цього року.
3. Створення портфоліо проектів УОКЦ,
яке містить запропоновані та реалізовані
проекти, які підтримують наші цілі. Ми
визначили пріоритетність проектів
відповідно до таких факторів, як очікувана
вартість, терміни виконання, ризики,
зусилля, а також доступність ресурсів. Ми
маємо багато проектів, які одночасно
здійснюються і якими керують та
безпосередньо реалізують члени Ради
директорів УОКЦ. Ми досягли і
продовжуємо досягаємо прогресу в
реалізації кількох наших цілей. Вже
реалізовані цілі включають:

4. Вимірювання результатів у порівнянні з
нашими цільовими показниками дозволило
визначити цілі, які потребують більшої
уваги. Особливо слід звернути увагу на
членство в УОКЦ, яке зменшувалось
останні кілька років. Для вирішення
проблеми членства, Рада директорів УОКЦ
визнача три потенційні стратегії, які оцінив
Комітет стратегічного планування. Нами
було прийнято рішення відкласти
реалізацію цих стратегій через значний
обсяг роботи з впровадження та 
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Summary
обмежені ресурси. Однак, ми плануємо
здійснити їх переоцінку з Виконавчим
директором з метою забезпечення
необхідних ресурсів.

Плани на 2023 фінансовий рік:
1. Робоча сесія з Виконавчим директором
для ознайомлення з поточним
стратегічним планом.
2. Виконати вже схвалені проекти у нашому
портфоліо та продовжити наш прогрес у
відповідності до наших стратегічних цілей.
3. Співробітництво з Виконавчим
директором з метою перегляду
пріоритетних і запропонованих стратегій/
проектів, щоб отримати його думку,
визначити наступні кроки та сформувати
команди для реалізації цих проетків.
4. Повторно переглянути відкладені на
майбутнє стратегії, щоб визначити, чи
можливе їх виконання у даний час.
5. Продовження перегляду, вимірювання
прогресу та оновлення нашого
портфоліопроектів і стратегічного плану.

Програмовий Комітет
Праця Програмного комітету розпочалася
зі святкування Дня Незалежності України 24
серпня. Святкування було скоординовано у
співпраці з Громадським комітетом
Філадельфії. Наш активний осінній період
розпочався з онлайн-аукціону, який тривав
з 1 вересня по 2 жовтня 2021 року; 18
вересня на парковці для автолюбителів
відбувся Cars and Coffee; Вишивані
вечорниці Забава відбулися 25 вересня.

Рада директорів УОКЦ провела закритий
захід для провідних донорів Центру 2го
жовтня. Це був показ щойно відремонто-
ваної кімнати Черемош. Приміщення було
відремонтовано в сучасному гуцульському
стилі та доповнено гуцульськими арте-
фактами, передусім подарованими
гуцульським товариством «Черемош»,
садибою Євдокії та Дмитра Сорочанюк,
родиною +Юрія Богачевського, та
Роксолани та Михайла Луців.

У четвер, 9 грудня, УОКЦ з гордістю відкрив
виставку сучасної ікони, організовану у
співпраці з Українською Католицькою
Архиєпархією Філадельфії та Галереєю ікон
Львівської України. Виставка
продовжувалася протягом вихідних, і її
відвідала велика кількість людей, оскільки
щорічний Різдвяний базар UECC відбувся у
суботу, 11 грудня. Базар проходив просто
неба під великими наметами, мав багато
відвідувачів і був фінансово успішним.
Церемонія запалення ялинки відбулася
перед будівлею на North Cedar Road.
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Summary
Центрові пощастило мати друга в Zenia’s
Travel Club, який, як і в попередні роки,
спонсорував Малака круїз. Частина плати
за круїз для кожного мандрівника Zenia’s
Travel призначає на УОКЦ, за що управа
Центру надсилає щиру подяку.

Щорічний Великодній базар відбувся
 9го квітня. Захід проходив здебільшого 
на відкритому повітрі, і, незважаючи на
вітряний день, пройшов дуже успішно.
Цього дня УОКЦ розпочав черговий
онлайн-аукціон, який завершився 24
квітня. Тема аукціону: УОКЦ підтримує
Україну. Усі виручені з цього аукціону
кошти були спрямовані на «Фонд вдів і
сиріт», заснований Товариством УПА-США.

Разом із Союзом Українок Америки (СУА),
128 відділ, 1 травня УОКЦ влаштував
щорічний Свяченський обід. Далі, 22
травня, виступ молодого дівочого хору
«Соловейки» відбувся за підтримки УОКЦ
та Українського інституту музики та
мистецтва. Міжнародний день Союзу
амазигів відбувся 3 червня в центрі за
підтримки Югурти Сайдуна. Центровий
фінансовий рік 2021-22 завершився
барахолкою на парковці УОКЦ. СУА, 43
відділ, який виступив співорганізатором
заходу, підготував смачні частування для
продажу.

У зв’язку з пом’якшенням обмежень,
пов’язаних із COVID-19, Програмний
комітет очікує, що наступного року 

продовжується більше особистих заходів.
Комітет завжди шукає нові ідеї та події,
щоб зацікавити широку спільноту.
Правління дякує прихильникам заходу та
волонтерам УОКЦ.
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Бібліотека УОКЦ
Від 22 вересня 2021 до 2 травня 2022 було
проведено 5 сходин Ради бібліотеки. В
день 18 вересня представники бібліотеки
були присутні на Форумі, який
організувала Фундація. 

Незважаючи на обставини пандемії, нам
вдалося провести наступні імпрези: 5
грудня 2021- “Намотай собі ляльку”-під
керівництвом Оленки Лабуньки; 18 грудня-
відбулася презентація книги “Українські
щоденники” Генрі Ноуена; модератор та
перекладач-Мар'яна Карапінка, почесний
гість-Митрополит Борис Ґудзяк. 13 травня
успішно перейшла презентація кінострічки
Андреї Одежинської “Return Sasyk to the
Sea”. 

У 2021 році, Бібліотека отримала “return
box” для книжок, як дарунок від п. Оксани
Бачинської-Тарасюк в пам'ять її мужа, бл.
пам. Юрка Тарасюка. Надалі працюємо над
мережевою сторінкою бібліотеки.  На жаль,
співпраця із Нашою Українською Рідною
Школою занепала.  Будемо працювати в
напрямку налагодження цієї співпраці до
того як було в минулих роках. 

24 лютого 2022 року почалася війна в
Україні. Давній ворог-росія, пішла повним
наступом без оголошення війни. Ця подія
суттєво вплинула на життя кожного

українця в цілому світі, не виклю-
ченнямстали і українські організації в
діаспорі. 2 травня 2022 на сходинах було
принято виділити $200.00 для підтримки
книговидавництва для дітей війни.

Незважаючи на непевний час для
українських видавництв та друкарень в
Україні, Бібліотека старається закупити
книги для бібліотеки.

Наша Українська Рідна Школа
Рада директорів НУРШ
Президент: вакантна
Віце президент: спільно розділяють Лариса
Кебуз та д-р Роксана Сенишин
Секретар: Дора Повзанюк
Скарбник: вакантна
Бухгалтер: Іра Станів
Члени ради: Таня Бак, Арета Дойл, Наталка
Федорів, Віра Жарий, Ольга Коструба,
Марія Вірста-Малин, Вікторія
Пономаренко, Зіна Зінич

Загальна кількість студентів: 368
Загальна кількість родин: 277
Загальна кількість випускників: 21
Загальна кількість випускників які брали
участь у спільній програмі НУРШ та Менор
Коледжу: 13
Загальна кількість кредитів: 135 кредитів
(45 навчальних курсів української мови)
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Адміністрація НУРШ:
1 директор
2 заступники директора
2 секретаря
2 чергових у коридорах (один в УOКЦ і один
у Менор Коледжі)
Вчителі: 19 в УOКЦ (включаючи спеціальні
уроки) і 6 в Менор Коледжі; всього 25
вчителів
Асистенти: 13 (всі у УOКЦ)
1 за потреби заміна вчителя

У 2021-2022 навчальному році, заняття у
НУРШ проходили очно з дотриманням
соціальної дистанції та інших правил
безпеки щодо коронавірусу. НУРШ
продовжувала використовувати можливість
проводити навчання дистанційно на базі
Google Classroom у тих випадках коли
протокол вимагав відміну очного навчання
через захворювання на коронавірус, коли
погода була не сприятливою для подорожей,
і коли аудиторії/кімнати не були наявні для
навчання. Навчання з 8-го по 12-ий клас
проходило в Менор Коледжі, згідно угоди на
оренду приміщення яка була укладена на
початку 2021-2022 навчального року на
період трьох років.

Український Навчальний Центр
для Дітей - Світличка
Український навчальний центр для дітей
продовжує працювати та функціонувати як
кооперативна модель під наглядом
Батьківської ради – волонтерів, які  обира-
ються кожні два роки.  Також є п’ять 

комітети під головуванням батьків-
волонтерів.  Ці комітети включають: комітет
по збору  коштів, комітет по заходах, комітет
по спеціальних заходах, комітет
господарський та комітет по зв’язків з
громадськістю.  Управа складається з голови,
заступника голови, скарбника, секретаря та
голів комітетів.  Батьківські збори ULCC
проводяться тричі на рік - один раз на
початку навчального року, один раз в
середині навчального року і один раз перед
закінченням офіційного навчального року.
Явка батьків обов'язкова.

На наших перших батьківських зборах,
проведених в жовтні, обговорювали
оновлення щодо COVID та OCDEL, навчання
вчителів без відриву від роботи, ремонт
нашої нової кімнати, перевірки, ідеї щодо
збільшення кількості учнів та збору коштів.  У
нас не було батьківських зборів у середині
року через початок війни в Україні. 
 Натомість ULCC зібрав і передав понад 290
новеньких дитячого взуття та одягу до
дитячого будинку в Україні.  На нашій річній
зустрічі, що відбулася в травні, обговорювали
гранти, зарахування, бюджет і нашу нову
кількість 95 місць.

Як і у більшості організацій, пандемія COVID
створила тривалі проблеми не лише
фінансові, але й зменшила кількість
учасників.  На початок 2021 навчального року
у нас було 49 дітей.  На той час наш аклад
отримав ліцензію на 76. На щастя, ULCC
отримав приблизно 195,100 доларів США у
вигляді грантів, пожертвувань і з внесків,
щоб компенсувати наші витрати.
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Більшість цих коштів були спеціально
призначені для утримання працівників, які
були розподілені відповідно.  Решту вико-
ристовували на утримання та оренду.  Ми
стабільно маємо штат із 14 осіб: п’ять
учителів, шість помічників, кухар, дирек-тор
та адміністратор.

Наші співробітники невпинно працювали
над впровадженням творчих та іннова-
ційних навчальних програм, які відпові-
дають фізичним, інтелектуальним,
емоційним і соціальним потребам дітей. 
 Щомісяця плануються нові уроки на основі
різних тем, свят і традицій протягом
навчального року.  Грудень 2021 року став
першим роком від початку пандемії, коли ми
святкували Святого Миколая однією
великою групою.  Протягом усієї пандемії
діти святкували свята невеликими групами,
щоб дотримуватися безпечної дистанції. 
 Сім’ї були в захваті від того, що знову
святкували особисто.

Ми також знову відкрили Суботню Світличку
в середині жовтня 2021 року, де було 6 дітей
і 1 вчитель.  Години відповідали годинам
Школу Української Спадщини з 9:00 до 13:00.  
Група розрахована на дітей 3-6 років.

Світличка забезпечує наглядову та ігрову
атмосферу для дітей української спадщини. 
 Ми продовжуватимемо нашу місію з
надання раннього навчання в доступному та
стабільному навчальному  центрі, який
популяризує українську культуру, цінності,
традиції та мову.

Радіо Філядельфія УОКЦ
Радіо Філадельфія УОКЦ безперервно 
 виходить в ефір 26-й рік як українськомовне
інформаційне обслуговування громади. Ця
трансляція на радіостанції WWDB 860am
присвячена, забезпеченню розважальній,
добре збалансованій програмі, включаючи
точно, перевірені новини про Україну та
події в діаспорі. У програмі – коментарі
гостатей на історичні теми та подій, новини
про війну в Україні та навчальні теми.
Народну та класичну музику та поезію
ретельно відібрано, щоб відобразити
багатство української культури.

Співавторами цьогорічних програм були
професор А. Мотиль (Rutgers University),
Владика А. Рабій, автор Я. Мартинюк,
директор DC UNIS М. Савків, д-р О.
Ступницького про COVID. Співавторами з
Канади були дослідник Ліда Лада та
поетичні читання актриси Ельвіри.

Українсько-Американське
Товариство Сеньйорів

Товариство Сеньйорів налічує 164 члени. В
цьому році відбуто сім місячних ширших
сходин, кожні з цікавою тематикою та
перекускою для присутніх.  Також відбуто
п’ять одноденних прогульок.  Як щороку,
відбуто традиційний обід з нагоди Дня
Подяки, а загальні збори відбуто 18-го
травня 2022 р. з пікніком-обідом при
численній участи сеньорів. 
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UECC Board of Directors

Executive Committee
Natalka Firko, President 
Irina Galai, VP Building
Jaroslawa Halaway, VP Programs 
Oksana Iunko, VP Finance
Luba Kalyta, VP Administration
Lesia Nowak, VP Strategic Planning 
Myron Soltys, Treasurer
David Watters, VP Marketing 
Xenia Zacharczuk, Secretary 
Marko Tarnawsky, Executive Director   
     (through December 2021)

Board Members
Zenovia Brozyna
Vitaliy Hrytsay
Larissa Kebuz 
Oleh Kovalskyy 
Bohdan Pazuniak
Stefania Perrong 
Markian Shust 
Larysa Stebly 
Yuliya Stupen 

Office Staff
Ivanna Biletsky, Office Manager 
Yaroslav Tailikh, Bookkeeper
Marta Tailikh, part time Office Assistant

700 N. Cedar Road, Jenkintown, PA 19046
p. 215-663-1166     f. 215-663-8572
contact@ueccphila.org
www.ueccphila.org
www.facebook.com/UECCPhila
www.instagram.com/ueccphila/

UECC Programs 

Ukrainian Heritage School 
Iryna Melenevych, Principal 
Vera Pryszlak, Vice Principal (K-7) 
Nicholas Rudnytzky, Vice Principal (8-12) 

Ukrainian Library 
Irena Kurylec, Librarian 
Adriana Sydoryak, Board Chair 

Ukrainian American Senior Citizens
Association 
Ivan Yaworsky, President (May 2021-22)
Volodymyr Bazarko, President (May 22 -
present) 

Ukrainian Learning Center for Children 
Andrea Zharovsky, Director 
Ruslana Fartachuk, Administrator 
Xenia Chernyk, President 

UECC Radio Program 
Borys Zacharczuk, Founder
Orysia Hewka, Producer
Petro Hewka, Technical Director 
Ivan Prasko, Announcer-Editor

A N N U A L  R E P O R T  P G  2 4 O C T  2 0 2 2

W h o  w e  a r e

UECC Board of Directors 2021

https://www.facebook.com/UECCPhila
https://www.instagram.com/ueccphila/




Слава Україні!
       Героям Слава!

Україна понад усе!

Слава нац�ї! 
Смерть ворогам!

Разом до перемоги!

Разом - ми сила!


