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Слава Ісусу Христу!

Засвідчуючи щиру повагу до Вас, звертаємося з проханням про підтримку цьогорічної акції "Свята без тата" - восьмої
міжнародної різдвяної збірки для дітей загиблих та поранених Захисників України. 

Наближається Різдво Христове, час родинних зустрічей. На жаль для дітей, яким війна забрала найдорожче, Різдво це час, коли
за святковим столом залишається порожнє місце, а в серці оживають спогади, про того, хто вже ніколи не повернеться до дому.

Саме тому, символічним різдвяним подарунком, хочемо показати цим дітям, що вони не самі зі своєю трагедією, що в цілому
світі є люди які їх підтримують та завжди готові допомогти.
Дбати про сиріт та вдів це не тільки наш громадський обов'язок, але перед усім християнський. 
В межах акції збираються між іншим солодощі, іграшки, одяг та книги, з яких потім волонтери формують індивідуальні іменні
подарунки та у співпраці з військовими, священниками, працівниками поліції та держслужбоцями доставляють малим адресатам
до Різдва Христовогo (найпізніше до 14 січня). 

Минулого року попри пандемію, нам вдалося вручити 3650 подарунків дітям загиблих та поранених воїнів. Наші списки дітей
охоплюють цілу Україну та оновлюються щороку.
З кожним роком все більше українських громад у світі долучається до нашої акції, підтримуючи нас інформаційно або
фінансово. Від 2014 року, з Божою допомогою та великою підтримкую Греко-Kатолицької Церкви, ми вручили понад 21 000
іменних подарунків дітям Захисників України.

Усіх нас об'єднує любов до Батьківщини і кожен з нас на чужині, важкою працею вкладає частку свого серця в розвиток нашої
держави. Один різдвяний подарунок, який ми подаруємо разом, матиме значно більшу вартість ніж десятки подарованих
окремо! Всі разом. Пліч-о-пліч, так як їхні батьки захищали Україну.

Щиро надіємось, що об'єднуючи зусилля раз в рік, незважаючи на те де ми знаходимось, нам вдасться зберегти пам'ять про
наших Героїв та подарувати посмішку кожній дитині. 

З огляду на пандемію, ми змушені обмежити наші дії у Польщі лише до збору коштів.  Закупівля продуктів, пакування подарунків
відбудеться лише в Україні з дотриманням всіх необхідних норм безпеки. 

В склад цьогорічного подарунку ввійдуть: книга "Мальована історія незалежності України" Братів Капранових, здорові цукерки,
шоколад, вафельки, тістечка, дрібні солодощі, зимова шапка та лист до діток. 

Грошова збірка триватиме від 3.11.2021 до 6.01.2022. Переказати кошти можна: 

1. онлайн на платформі: https://zrzutka.pl/swietabeztaty

2. на номер банківського раxунку організаторів:

Santander Bank: 55 1090 1841 0000 0001 4887 5552
IBAN: PL55 1090 1841 0000 0001 4887 5552 

Назва переказу: Swieta bez taty 

Хочемо також повідомити, що цього року наша організація змінила статус та назву з ГО Ініціатива Героям Майдану на фонд
UNITERS (United Volunteers). Думаємо, що нова назва краще відображає те, що ми робимо а статус фонду відкриє більші
можливості у реалізації наших проектів.

Щиро надіємось на Вашу підтримку, 
 

з повагою, 

Фонд UNITERS (United Volunteers)
Галина Андрушков

Вікторія Батрин
 

Почесна Рада Фонду
Юрій Рейт, Петро Тима, Мар’яна Яра, Ольга Рейт, Івона Москалик, Андрій Мазурак, Сергій Драбінський
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