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СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.
НАША МЕТА
Бути благодійним центром, який надає соціяльну та моральну підтримку
потребуючим членам української громади, розвиваючи й уділяючи
різноманітні послуги, що наголошують взаємодопомогу, на користь
клієнтів та ширшої громади.
OUR MISSION
To be a non-profit centre which provides social and emotional support for members of the Ukrainian community in need by developing and providing a broad
range of services with an emphasis on mutual assistance for the benefit of clients
and the community at large.
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SOCIAL SERVICES: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
Now that I am leaving
my
position
as
Executive Director of
the Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Branch, I would like to
take the opportunity to address the
challenges my replacement and
the Board of Directors will have to
face in the not-to-distant future.
Since immigration will continue
in Canada at some level, Social
Services will have to continue providing service to immigrants about
occupational and economic counselling.
Especially important is counselling about occupational qualifications. But UCSST must also be
open to multicultural counselling.
We now handle Russian and
Polish speaking clients because
their communities are failing to
provide the support they need for
their cultural groups. An immigrant from Ukraine to Canada can
speak only Russian or Polish and
request that we help them. The
implications on staff hiring would
be significant. We can expect an
increased need for counselling
regarding issues deriving from conflicts of values and inconsistencies
of attitudes. But more, there will a
need for counselling regarding
issues deriving from differences in
the social and psychological expectations of the different waves of
immigration from the same country.
The advent of the «Fourth Wave»
of immigrants from Ukraine to
Toronto has shown that members
of the older waves and the new
wave of immigrants have diverse,

often negative, perceptions of
each other. A significant group of
the «Fourth Wave» have claimed
that they did not find many friends
among the Ukrainian Canadians
and did not get much help from
them in finding them appropriate
jobs.
On the other hand,
Ukrainian Canadians tend to see
members of the «Fourth Wave» as
unwilling to join existing community organizations and having a
utilitarian orientation toward the
community. This difference of
perception has to be eliminated if
the
Ukrainian
Canadian
Community is to grow and prosper. UCSST can be a bridge between the two solitudes so they can
get a better understanding of each
other’s values and aspirations.

port for one’s feelings of validity is
normally provided by interaction
with family members and interaction with friends. Lack of such
interaction leads to feelings of
loneliness and abandonment.
UCSST will have to ramp up its
friendly visiting program in a
major way.
Another area that UCSST needs
to review is the need for youth
counselling - particularly those
who have conflicts deriving from
double identities. Special attention will have to be given to single
women and single mothers as
more than 50% of all women in
society today are single.
Last but not least, we should question our future role in assisting
social services in Ukraine.
Through Pomich Ukraini, we are
there literally each day of the year
providing financial and material
assistance to the needy in Ukraine.
However, there is not enough
money left in the Diaspora to fix
Ukraine’s long term social problems. We should direct our scarce
resources to institutions that can
stand on their own feet, be it through Ukrainian government funding or their own endowments.

In 2011, the percentage of population with more than 65 years of age
is 14.4%. By 2041, this is projected to be 24.0%. Today’s life
expectancy in Canada is 79 years
for men and 83 years for women.
By 2030, this is projected to be
84.4 years for men and 87.1 years
for women. Since UCSST is already committing over 50% of its
efforts to seniors, these trends will
cause even more resources to be
directed to this segment of the
population.
I have enjoyed my time at UCSST
over the past five years, in particuWhat will be necessary is creative
lar I would like to thank the two
social programs for the elderly and
Presidents who worked with me
psychological counselling for the
almost on a daily basis: Jurij
elderly. There is an important
Senkiw and Oleg Holowaty.
psychological need for older peopUCSST could not function withole to maintain one’s validity, at
ut the dedicated Staff and volunteleast in one’s own eyes, consideers both at the Board of Directors
ring all the changes or challenges
level and those who help out at the
that are taking place with them
Festival and Bazaars. Keep up the
and around them. The main supgood work.
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
алишаючи посаду Виконавчого директора Суспільної
Служби Українців Канади,
філія Торонто, я хотів би скористатися нагодою та звернути
увагу на проблеми, з якими
моєму наступнику та Управі
доведеться зіткнутися вже в
найближчому майбутньому.

З

Оскільки імміграція на певному рівні буде продовжуватися в
Канаді, Суспільні Служби
повинні продовжувати надавати послуги для іммігрантів,
включаючи професійні та економічні консультації. Особливо
важливими для імігрантів є
поради щодо професійної кваліфікації.
Також
Суспільна
Служба Українців Канади,
філія Торонто повинна надавати консультації на різних мовах.
Зараз ми допомагаємо клієнтам,
які розмовляють на російській
або польській мовах, тому що
Суспільні Служби цих культурних груп не в змозі забезпечити
необхідну підтримку для своїх
клієнтів.
Крім того, багато іммігрантів з
України до Канади можуть
говорити тільки російською або
польською мовами та прийдуть
до нас по допомогу. Це матиме
значний вплив на вимоги до
працівників, яких приймуть на
роботу. На додачу, ми можемо
очікувати підвищення потреби
в консультаціях із питань, які
пов’язані з конфліктом цінностей або невідповідністю відносин. Навіть більше, збільшиться попит на консультації з
питань, пов’язаних із розходженнями у соціально-психоло-

гічних очікуваннях різних допомогу людям похилого віку.
хвиль імміграції з однієї країни. Вищевказані цифри передбачають подальше зростання об’єму
Поява «четвертої хвилі» іммігресурсів, направлених на сегрантів з України до Торонто
мент населення старшого віку.
показала, що представники
старших хвиль і нової хвилі Необхідно створити більше
іммігрантів мають різні, часто соціальних програм для людей
негативні, сприйняття один старшого віку та збільшити
одного. Багато представників кількість психологічних кон«четвертої хвилі» заявили, що сультацій для старших людей.
вони не знайшли друзів серед Оскільки люди похилого віку
українських канадців і не отри- переживають значні зміни, що
мали значної допомоги від них відбуваються з ними і навколо
у пошуках кваліфікованої робо- них, у них виникає реальна псити.
хологічна потреба у підтримці
та усвідомленні власної цінносЗ іншого боку, українські
ті, принаймні в їх власних очах.
канадці схильні бачити членів
“четвертої хвилі”, як таких, що Основою підтримки почуття
не бажають приєднуватися до власної цінності зазвичай є
існуючих громадських організа- спілкування з членами сім’ї та
цій і сприйняти утилітарну орі- друзями. Відсутність такого
єнтацію громади. Цей антаго- спілкування призводить до
нізм треба усунути, щоб україн- виникнення почуття самотноссько-канадська
спільнота ті і занедбаності. Суспільній
могла рости і процвітати. Службі доведеться змінити у
Суспільна Служба Українців значній мірі свою Програму
Канади, філія Торонто, може дружніх відвідин.
стати мостом між двома покоЩе один напрямок, який
ліннями іммігрантів та допоСуспільній Службі необхідно
могти їм краще зрозуміти цінпереглянути, це консультації
ності та прагнення одне одного.
для молоді, особливо для тих,
У 2011 році частка населення хто має проблеми пов’язані з
віком 65 років і більше стано- подвійною
ідентичністю.
вить 14,4%. За прогнозом це Особлива увага повинна надачисло збільшиться до 24,0% у ватися самотнім жінкам і само2041 році. Сьогодні тривалість тнім матерям, оскільки більше,
життя в Канаді становить 79 ніж 50% всіх жінок у сучасному
років для чоловіків і 83 років суспільстві є самотніми.
для жінок. Прогнозується, що у
Останнє, але не менш важливе
2030 році тривалість життя для
питання – це питання про
чоловіків буде 84,4 років, для
нашу майбутню роль у наданні
жінок – 87.1 років. Близько
допомоги суспільним службам
50% зусиль Суспільної Служби
в Україні. Фонд Поміч Україні
Українців
Канади,
філія
практично кожний день надає
Торонто, вже направлені на
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фінансову і матеріальну допомогу потребуючим в Україну.
Але Діаспорі не вистачає грошей для вирішення довгострокових соціальних проблем в
Україні. Ми повинні допомогти нашими небагатими ресурсами тим установам, які можуть
стояти на власних ногах, використовуючи українське державне фінансування чи власні
пожертви.
Напротязі останніх 5 років я із
задоволенням працював у
Суспільній Службі, зокрема, я
хотів би подякувати двом президентам, які співпрацювали зі
мною майже щодня: Юрію
Сенькову і Олегу Головатому.
Суспільна Служба Українців
Канади не може функціонувати
без відданих своїй справі працівників і добровольців, як на
рівні Управи, так і тих, хто
допомагають на фестивалі і
базарах.
Продовжуйте свою наполегливу та корисну працю!
Віктор Гетьманчук

ФРАНЦУЗСЬКА
ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

FRENCH

FREE

МНОГАЯ ЛІТА!
ШАНОВНІ
ЖЕРТВОДАВЦІ!
Сироти, інваліди, багатодітні та малозабезпечені
сім’ї в Україні чекають на
Вашу допомогу.
Фонд “Поміч Україні”
при Суспільній Службі
Українців Канади, філія
Торонто, продовжує приймати одяг, взуття, білизну, постіль, дитячі м’які
ігрaшки, тощо. Не приймаємо посуд і кухонне
приладдя.
Просимо прийняти до
уваги те, що Фонду не вистачає коштів для висилки
пакунків в Україну, тому
звертаємося до Української громади з проханням про фінасову допомогу.

ДЯКУЄМО
ЗА ПОСТІЙНУ ДОПОМОГУ
ТА ПІДТРИМКУ!

5 липня п. Оксана
Гайдук відсвяткувала своє 70 річчя.
Пані Оксана майже
3 роки працює у
референтурі Фонду
“Поміч
Україні”
при
Суспільній Службі Українців
Канади, філія Торонто.
Пані Оксана є керівником
замісцевої допомоги, працівники якої сортують та пакують
речі для відправлення в
Україну. Вона працює добровольцем: щодня приймає речі
для потребуючих в Україні,
читає листи з України з проханнями про допомогу та працює з
документами, в яких виписує
статистику Фонду.
Від її наполегливої та самовідданої праці великою мірою залежить безупинне функціонування фонду Поміч Україні.
Дякуємо Вам за Вашу працю!
Бажаємо Вам, пані Оксано, міцного здоров’я та всіх Божих
благ на МНОГІЇ ЛІТА!

ПОТРЕБУЄМО
ДОБРОВОЛЬЦІВ
ЗАКЛИКАЄМО ВСІХ, ХТО ХОЧЕ
СВОЄЮ ДОБРОВІЛЬНОЮ ПРАЦЕЮ
ПРИНЕСТИ КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ
ГРОМАДІ В ТОРОНТО!

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ
кожний вівторок о 1:00

Довідка про волонтирські години. Бензин оплачується.

(416) 763-4982

(416) 763-4982

6

ПОДІЇ В СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ
кі події відбувалися в вареники, голубці, писанки, Kожної середи о 1:00 проводиСуспільній Службі навесні традиційні вишивки і кераміку лася програма “Бабин Борщ”:
та багато іншого.
цього року?
Зустрічі за обіднім столом, на
якій присутні їли смачний
У березні та квітні продовжуваборщ та вареники, приготовані
лися заняття з французської
нашим професійним кухарем,
мови вчителькою – добровольп. Павліною Сянською. “Бабин
цем, п. Веронікою Онуфрик.
Борщ”відновиться після украЗаняття для всіх бажаючих
їнського фестивалю у вересні.
вивчити базову французську
мову проводилися кожного вів- У квітні та червні проводилися
тірка о 1:00 п.п. Курси віднов- комп’ютерні курси, на яких
ляться у жовтні.
професіонал, п. Валерій Горчинський, давав поради та
25 квітня ми мали Спільнe
навчав комп’ютерним основам
Свячене, на якому присутні
усіх бажаючих.
скуштували дуже смачні традиційно-великодні страви – 6 травня відбувся бенкет, на
паску, варені яйця, ковбасу, якому
номінантам
п.Зені
До червня проводилися безшинку.
Кушпеті та п.Ерасту Гуцуляку
коштовні уроки англійської
вручили Гуманітарну Нагороду
мови добровольцем – професіо- Також 25 квітня відбулися
ім. Маркіяна Охримовича.
налом, п. Танею Бєлік. Усі щорічні загальні збори всіх члебажаючі, незалежно від їх стату- нів
Суспільної
Служби Кожної середи, о 2:00 п.п. проКанади,
філія водилася програма Світлиця, де
су в Канаді, могли відвідати Українців
заняття та покращити свою Торонто. Перед початком збо- присутні могли прослухати
англійську у четвер о 3 пп. рів усіх присутніх пригостили політичну доповідь, насолодиЗаняття відновляться у вересні. смачними канапками.
тися концертом, переглянути
український фільм, прослухати
17 квітня Суспільна Служба гос- У березні та квітні професійні
лекцію про здоров’я, а також
тинно запросила всіх на бухгалтери, п. Ян Івахов та п.
прийняти участь у цікавих проВеликодний Базар, де можна Ольга Завгородна, допомагали
було купити паски, ковбасу, безкоштовно
виповнювати
шинку, смачні торти та печиво, податкові декларації кожної
середи, четверга та неділі.

Я

Руханка проводилася кожного
вівтірка та четверга о 10:30
ранку під керівництвом професійного тренера, п.Катерини
Капущак. Руханка користується успіхом серед учасників,
тому що тут можна не тільки
зайнятися корисними для здоров’я вправами, а й поспілкуватися. Всі члени Суспільної
Служби приймають участь у
програмі безкоштовно. Руханка
відновиться у вересні.

РУХАНКА ДЛЯ
СЕНЬЙОРІВ
Кожного вівтірка
та четверга
10:30 рано
Інформації:
(416) 763-4982
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грамах, присвячених видатним
українським особам чи святковим подіям.
Детальніше про Світлицю
читайте далі у статті Наша
Світлиця.
Ось такий перелік подій, які
нещодавно
відбулися
в
Суспільній Службі Українців
Канади, філія Торонто. Ми
щиро вдячні всім добровольцям, які допомогли нам організувати та провести всі наші програми та події.
Запрошуємо
всіх
читачів
Соняшного Променя завітати
до нас - запишіться на одну чи
декілька програм, скуштуйте
смачний обід в середу або побу-

вайте на нашій Світлиці – не для людей старшого віку розповіла п. Анна Коваленко, адміпошкодуєте!
ністратор. Вона також роздала
НАША СВІТЛИЦЯ
інформативні брошури всім
A такі події відбувалися у присутнім.
Світлиці Суспільної Служби,
6 червня з доповіддю Політичні
яка проводиться кожної середи
новини з України виступили п.
після
смачного
Бабиного
Віктор Гетьманчук, директор
Борщу:
Суспільної Служби, та п.
Про сучасну ситуацію на Володимир Держко, старший
Україні розповів 11 квітня п. науковий
співробітник
Валентин Мороз, український Лабораторії стратегічних інноісторик, один з найрадикальні- вацій (sLab).
ших представників українсько13 червня добровольці Суспільго
національного
руху,
ної Служби провели концертну
політв’язень, дисидент, автор
програму, присвячену до Дня
понад 30 книжок.
Батька. У програмі приймали
2 травня Др. Олександр участь п. Роман Колісник, п.
Беляков
провів
доповідь Наталя Турукало, п. Оксана
Наслідки
Чорнобильської Гайдук, п. Любa Яцишин, стукатастрофи – 26 років потому. дент Андрій Наконечний - гість
з України, прозвучали пісні у
9 травня добровольці Суспільвиконанні п.Марії Гачковської
ної Служби виступили з конта п. Марти Паньків. 3-річна
цертною програмою, присвячегостя Світлиці, Юля, роздала
ною до Дня Матері. У програмі
шоколадні цукерки всім приприймали участь п. Ярема
сутнім.
Попович, гість з Петербургу, п.
Оксана Гайдук, п. Марія Щиро дякуємо всім добровольГачковська, п. Ганна Боярчук, цям, які допомогли нам органіп.п. Ірена та Осип Паар та п. зувати та провести всі програми
Любa Яцишин. Всіх присутніх та події Світлиці.
не тільки привітали з Днем
Олена Лежанська
матері, а й кожному подарували
квіти.
16 травня з доповіддю Стан
релігії на Україні виступив п.
Віктор Гетьманчук, директор
Суспільної Служби Українців
Канади, філія Торонто.
23 травня Свято поезії провела
поетеса Емілія Крамар Яценик,
якa своїми незабутніми поетичними творами зворушилa всіх
присутніх.
30 травня про Дім Св. Димитрія
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MAKING A WILL
THIS DOES NOT CONSTITUTE LEGAL ADVICE
WHAT IS
A WILL?

two witnesses) must be together
when signing. The two witnesses
cannot be people who will get
A Will is a docusomething from your estate when
ment that you preyou die.
pare which says
what you want done with your pro- A videotaped Will is not valid in
perty, possessions, belongings (cal- Ontario.
led your «estate») after you die. It
DO I NEED A LAWYER?
also names the person who you
want to carry out the terms of your There is no legal requirement that
Will (called your «executor»). A a lawyer needs to make your Will.
Will is important because it simpli- You should, however, get legal
fies matters upon your death and advice in any of the following
makes sure that your property situations:
passes to those people that you
(a) if you are about to be marriwant to get it.
ed (a Will made before the marWHO CAN MAKE A WILL?
riage may be cancelled by the
marriage);
Anyone over 18 years of age can
(b) if you are under 18 years of
make a Will. When you make a
Will, the law says that you have to
age;
be of «sound mind». Sound mind
(c) if you have a past history of
means that you do not have a menmental impairment;
tal impairment that stops you from
(d) if you are aged (to find out
knowing what you are doing.
about the question of «mental
KINDS OF WILLS
capacity»);
1. Handwritten Will
(e) if you are separated from
your spouse;
A handwritten Will is called a
«holograph» Will and is legal. It
(f) if your estate is likely to be
has to be totally handwritten in
very large (to get advice on tax
your own handwriting. Then you
saving);
have to date it and sign it at the
end. A pre-printed form that you
(g) if you own assets outside of
fill in by hand is not a holograph
Canada.
Will and must signed with witnesTake great care in making your
ses, as described in the next paragown Will. It is a very important
raph.
document. If it is not properly
2. Typed Will
done, a mistake will not be discovered until after your death. Then
A typed Will has to be dated and
it is too late to correct it and your
signed in front of two witnesses.
wishes may not be carried out as
The two witnesses must also sign
you had wanted.
the Will. All three (you and your

A Will does not have to follow any
special form. No legal words are
needed.
The following is a sample of standard paragraphs and a format that
you can use.
Parts of a Will

 In the first paragraph, put your
full name and where you live.

Example: This is the Last Will and
Testament of me, John James
Doe, presently residing at 123
Main Street, in the City of Orillia,
in the County of Simcoe.

 Paragraph number 1 of the Will

states that any previous Wills that
you may have made are cancelled.

Example: I hereby cancel all previous wills I have made of every
nature and kind whatsoever.

 Paragraph number 2 appoints

the person who will look after your
affairs after your death. This is called an Executor. The person you
appoint must be over 18 years of
age and you need to check with
that person to see if he or she
would be willing to be your executor. You may name more than one
person to be your executors.

Example: I appoint my wife, Mary
Jane Doe, to look after my Estate
and I hereinafter refer to her as
«my Executor».

 The next number of paragraphs
say what you want done with yourproperty.
Example: I direct my Executor to:
(1) Debts - Regardless of the terms
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of the Will, there is always the obli- and the date of the signing of the
gation to pay debts of the estate Will.
first.
Example: I sign my name to my
Example: To pay my just debts, Last Will and Testament, written
funeral and testamentary expenses. on these two pages of paper, this
4th day of December, 2012
(2) Gifts – If you want to give a
special gift, e.g., car, watch or an  At the end, you have to sign the
amount of money, list the people Will. If it is not a totally handwritthat you want to give them to and ten will, it must be signed in front
the item they are to get.
of two witnesses who also sign it.
Example: To my brother, George Witnesses can NOT be someone
named in the Will. It is also a good
William Doe, I give my guitar;
idea for you and the two witnesses
To my sister, Jean Jane Doe, I give to put your initials in the bottom
my coin collection.
right-hand corner of each of the
(3) Residue – is what is left over. pages of the Will, except the last
Name the persons who will share page where the signatures are.

in the portion of your estate that is  Beside your signature, is a
left over after the debts and gifts paragraph confirming that it is
are paid.
being signed in front of two witnesYou must do this to avoid pro- ses and that all of you are signing it
blems later. This clause is to make at the same time. (If it is a totally
sure that nothing is left out of your handwritten Will, this paragraph is
Will and includes things that you not necessary.) Below this paragmay get after you write your Will. raph and your signature, is the sigMost Wills deal only with the resi- natures and addresses of the
due and it is divided into equal sha- witnesses.
res.
Example: Signed, Published and

Example: To give the residue of Declared by the said Testator,
my estate to my wife, Mary Jane John James Doe, as and for his last
Will and Testament, in the presenDoe. Or:
ce of us, both present at the same
To divide the residue of my estate time, who at his request, in his preequally between my children, sence and in the presence of each
William Doe, Jane Doe, and other, have subscribed our names
Robert Doe.
as witnesses.
If you want your children to get
their portion at some time after
they turn 18 years old, you must
АНГЛІЙСЬКА
put in the age when you do want
them to get their share.
РОЗМОВНА МОВА

 The last paragraph before the

signature, is a statement testifying
that you are signing it. It includes
the number of pages in the Will

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ
(416) 763-4982

Список жертводавців
(1.02.2012 - 5.07.2012)
$5,000 - JCT Management
$500 - Cardinal Funeral
Homes Ltd.; James Gail (in
memory of Maria Kozyra);
UCWLC Eparchy of Toronto;
Ukr. Can. Womens
Committee - Tor.
$400 - Anonymous
$350 - Medwidsky W.
$300 - Buduchnist Credit
Union
$200 - Chewchuk Walter &
Gloria; Tarnawskyj Maria;
Woliski Nestor
$100 - Barszczyk Marion;
Derzko W.; George M.
Harasymowycz; Horodeckyj
Stefan; Newediuk Funeral
Home; Replansky Marta;
Shudrak J.; Swansea Village
Pharmacy; Yarovenko
Tamara; Yevshan
Communication Inc.
$55 - Shadursky Raya
$50 - Bouina Roman; Burij
Anna; Czornyj Katherine;
Kohut Tatiana; Koziej Nadia;
Ryndenko Galyna;
Werhanowsky Vera
$35 - Taylor Cheryl
$30 - Daciuk Maria;
Hordienko Alexander;
Szuflat-Ciuciura Maria
$25 - Berlinh Yarko; Stadnyk
Donald & Teresa (in memory of Stefan Drozdowski);
Zaleskyj Anna
$20 - Haba Stan; Iwanusiw
Bozhena; Melnychuk
Eugenia; Mykhaylyk Sofiya;
Nazarko Olha; Pudelsky
Kataryna; Szalewa Elena;
Szuflat-Ciuciura Maria
$10 - Ciapa Maria
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СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
ЩО ТАКЕ ЗАПОВІТ?

Рукописний заповіт називається “голограф” - власноручно
написаний документ - і вважається дійсним. Він повинен
бути повністю написаним
вашою
власною
рукою.
Наприкінці документу має бути
ваш підпис і дата. Заповнена від
руки надрукована форма не є
рукописним заповітом і має
бути підписана свідками, про
що детальніше буде описано в
наступному параграфі.

Заповіт - це документ, у якому
написано, що ви хочете зробити з вашою власністю, майном,
речами після того, як ви помрете. У цьому документі ви також
вказуєте людину, яка буде виконувати умови вашого заповіту
(так званий ваш «виконавець»).
Складання заповіту є дуже важливою справою, оскільки це
спрощує питання спадку на
власність у випадку вашої смерті і гарантує, що ваше майно  Надруковані
перейде до тих людей, яких ви
Надрукований заповіт повинен
вказали.
бути датований і підписаний в
присутності
двох свідків. Ці два
ХТО МОЖЕ СКЛАСТИ ЗАПОВІТ?
свідки також повинні підписаБудь-яка людина старша 18 ти заповіт. Всі три особи (ви і
років може скласти заповіт. ваші два свідки) повинні бути
Коли ви пишете заповіт, за присутні при підписанні докузаконом ви повинні бути в «здо- менту. Свідками не можуть
ровому глузді». Здоровий глузд бути особи, які отримають
означає, що у вас немає психіч- щось у спадок у випадку вашої
них порушень, які заважають смерті. Записаний на відео
вам розпізнати, що ви робите.
заповіт вважається недійсним в
Онтаріо.
Види заповітів:
Чи потрібен мені юрист?
 Рукописні

СМАЧНИЙ
ОБІД
під час Українського
Фестивалю
в Суспільній Службі
Українців Канади
2445 Bloor Street West на
перехресті Jane Street

ЛІТНІ

Не існує закону, що вимагає
юриста для виповнення заповіту. Але ви повинні проконсультуватися з юристом у таких
випадках:
(а) якщо ви збираєтеся одружитися (заповіт, зроблений до
одруження, буде вважатися
недійсним);
(б) якщо вам менше, ніж 18
років;
(с) якщо у вас в минулому було
психічне захворювання;
(г) якщо ви – людина старшого
віку (щоб більше взнати про
питання “розумової здатності”);
(д) якщо ви живете з вашою
дружиною або чоловіком окремо;
(е) якщо ваше майно є дуже
великим (для отримання консультації з питань податкової
економії);
(є) якщо у вас є власність за
межами Канади.

УКРАЇНСЬКА
КЕРАМІКА
СВОЇМИ РУКАМИ

ЕКСКУРСІЇ
ПАРІ САУНД
музичний фестиваль,
2 серпня, автобусом,
обід, $50
МУСКОКА
22 серпня, кораблем,
обід, $50

ЗАПИСУЙТЕСЬ
НА КУРСИ !
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ДЕЩО ПРО КЕРАМІКУ
Століттями людство користується виробами з
кераміки. В давнину наші предки використовували в домашньому господарстві різні горшки, миски,макітри, збанки, вази, горнятка та
інше, які виробляли вручну з
глини, випалювали, розмальовували природними фарбами.
З покоління в покоління передавався цей вид народного мистецтва, доповнювався новими
елементами.
Одне з перших місць в розвитку
людської культури займає трипільський живопис. Він випереджує такі давні стилі, як єгипетський, грецький чи китайський. Трипільський живопис
став фундаментом пізніших
видів українського образотворчого мистецтва. В його основі
лежить духовне Єство, завдяки
якому, за віруваннями наших
предків, існує все. Він став
основою науки про Всесвіт.
Але домашні предмети з кераміки з часом замінювалися новими тривкішими виробами з
дерева, металу і скла, а в наш
час з пластику та порцеляни.
Поволі занепало гончарство.
Але в усі часи знаходилися
любителі керамічного ремесла,
а вироби з кераміки ставали
предметами декорації, музейними експонатами. І не дарма, бо
виготовлення кераміки вимагає
не лише багато часу, таланту,
терпеливості, але і відповідних
матеріалів, обладнання та практики. Спочатку потрібно заготувати фактуру – з глини ство-

рити форму предмета. На
форму наноситься взірець. Ця
стадія роботи дуже відповідальна, бо фактура крихка і вимагає
обережності.
Для розмальовування існують
спеціальні фарби, деякі з них
наносяться на фактуру тричі.
Розмальований предмет вкладається до спеціальної печі і випалюється, при температурах, які
сягають кілька тисяч градусів.
Після випалення кераміка
покривається
спеціальною
лазурою-лаком і знову випалюється. Недотримання режиму
може звести всю працю нанівець, бо потріскає лак, або місцями зникає фарба, але найгірше коли тріскає сам виріб. Та є
в цьому одна таємниця: найчастіше кінцевий результат приносить виконавцеві велике задоволення. Усвідомлення того,
що створено нову неповториму
мистецьку річ – це задоволення, яке і спонукає нас, любителів керамічноґо мистецтва, продовжувати нашу віковічну традицію.

КОМП’ЮТЕР ДЛЯ СТАРШИХ
Вже більше 3-х років у
Суспільній Службі проводяться
комп’ютерні курси для початківців, звичайно більшість студентів це люди віком від 50 до
70 років.
Головні сили, які підштовхують
наших студентів до навчання:
- не виглядати зовсім дурнями
перед внуками
- бажання бачити рідних підчас спілкування
- переглянути новини з
України
На жаль, комп’ютери робилися
для професіоналів та молодихлюдей. Старшим дуже важко
такі комп’ютери опанувати.
Як правило, літні люди мають
коло себе дітей та внуків, які
розуміються в комп’ютерах, але
проблема в тому, що вони не
мають бажання вчити і не вміють це робити.
Тепер саме головне ВПЕРШЕ З’ЯВИВСЯ
КОМП’ЮТЕР ДЛЯ СТАРШИХ!
ЙОГО НАЗВА - iPAD

В нашій Суспільній Службі цю
працю виконували пані-добровольці пенсійного віку. А прибуток з продажу йшов на благодійні цілі. За їх віддану працю
вони неодноразово були нагороджені грамотами та подяками. Продовжуючи чудові тра- Чому він підходить старшим ?
диції українського мистецтва,
запрошуємо до нас всіх бажаю- - максимально простий
чих навчитися створювати кера- - максимально зручний
мічні вироби. Також шукаємо - ідеальний для розваг
професіонала-добровольця, хто
міг би передати свої знання та
ЯК ВАМ МЕНЬШЕ НІЖ 100,
навчити нас цього ремесла.
ЦЕЙ КОМП’ЮТЕР ДЛЯ ВАС!

MARKIAN OCHRYMOWYCH HUMANITARIAN AWARD DINNER - MAY 6, 2012

Zenia Kushpeta

Oleh Holowaty, Erast Huculak

Prolisok (CYM) Youth Ensemble

Bishop Andriy (UOCC), Rose Sametz, Gloria Chewchuk

Vera Werhanowsky, Orest Dzulynsky, Olha Zawerucha-Swyntuch

Yurij Spolsky, Marion Barszczyk

Guests enjoying the Punch Bowls!

