”
“Family-to-Family” - a humanitarian program of
United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (UUARC)
United Ukrainian American Relief Committee, Inc (UUARC) was founded in 1944 and has
endeavored to provide humanitarian aid where the need is the greatest. Find out more about UUARC at
www.uuarc.org. UUARC is a registered non-profit 501(c3), submits to annual public audit and is registered
with US AID. A ll donations are tax deductible to the extent of the law.
“Family-to-Family” is dedicated to building a better future for Ukrainian orphaned children who lost
their parents as a result of the Russian aggression in Ukraine, and connecting all those worldwide seeking to
help them with target donations with a personal approach.

How the program works:
- to sponsor a family for $25.00 per month, or for a total of $300.00 per year. You will r eceive the
name, address and telephone number to the guardian of the children who have lost a parent (mark donation:
FFS)
- to make a general donation to this program, no matter what the amount is, those funds will be used
to help children of many families, for things such as school supplies, shoes, clothing, food, medical exam, or
for whatever the immediate need may be (mark donations: FFG)
Information about how your donations helped these children through this program
will appear on Facebook pages and on UUARC’s website.
Donations should be mailed to UUARC at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 or
through ‘online donations’ at www.uuarc.org . All donations must be marked either FFS or FFG
H E LP US H E L P O R PH A NE D C H I LD R E N OF TH E WA R

United Ukrainian American Relief Committee, Inc.
1206 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111
Name

............................................................................................................

Address

............................................................................................................
............................................................................................................

Telephone

............................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................

I would like to donate __________ to the “FAMILY -ТO-FAMILY” program.
______I would like to sponsor a family with orphaned children of the war as outlined in the “FAMILY-TO- FAMILY “ program.
_____$25 monthly

_____ $75 quarterly

_____$150 half year

_____$300 full year

”
Гуманітарна програма Злученого Українського
Американського Допомогового Комітету
(ЗУАДК-у)
Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), заснований 1944
року, допомагав і допомагає безлічі українцям по всьому світі та в Україні, відгукуючись на найважчі
виклики доль і часу. Докладніше про діяльність ЗУАДК-у на: www.uuarc.org. ЗУАДК є неприбутковою
організацією, т. зв. «501(с)3», підлягає річній публічній контролі й є зареєстрований в Аґенції Міжнародного Розвитку (US AID). Всі пожертви на ЗУАДК можна відтягати від податку згідно з правилами
американської Податкової Служби.
Програма «Родина-Родині» була створена з метою об’єднати всіх, хто хоче допомогти покращити майбутнє українських дітей-сиріт, котрі втратили своїх батьків в наслідок російської аґресії в
Україні. Особливістю програми є цільові пожертви з індивідуальним підходом.

Як програма працює:
- спонсорство родини за 25 долярів місячно, або разом 300 доларів річно. За Вашим бажанням Ви отримаєте ім’я, адресу, телефон до опікуна дітей, котрі втратили батьків (обов'язково зазначте
на пожертві: “РРС”).
- загальна пожертва на будь-яку суму на цю програму. Ці пожертви будуть використані
для допомоги дітям з багатьох родин на такі речі як шкільне приладдя, взуття, одяг, їжу, медичне обстеження або на інші нагальні потреби (обов'язково зазначте на пожертві: “РРЗ”)
Звіти про діяльність програми будуть розміщені у соціaльній мережі «Facebook»
і на електронній сторінці ЗУАДК-у: www.uuarc.org.
Пожертви з позначкою на РРС або РРЗ можна скласти: листовно на адресу:
UUARC, 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111, online на: www.uuarc.org.
ДОП ОМ ОЖ ІТ Ь Н А М Д ОП О М О ГТИ О С И РОТ ІЛ И М ДІТ Я М В ІЙ Н И

Злучений Український Американський Допомоговий Комітет
United Ukrainian American Relief Committee, Inc.
1206 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111

Ім’я та прізвище

..................................................................................

Адреса

..................................................................................
...................................................................................

Телефон

………………………………………………………………………………..

Електронна пошта ................................................................................
Пожертвую __________ на програму : РОДИНА-РОДИНІ
______Бажаю стати спонсором родини з дітьми-сиротами загиблого воїна по програмі РОДИНА-РОДИНІ
_____

$25 місячно

_____ $75 квартально _____$150 пів-річно _____$300 на рік

