ENG / UKR (below)
Dear CFA world community!
We are touched that the entire civilized world stood united against the russian threat.
We are grateful to everyone for prayers about Ukraine, thoughts and actions.
We have received hundreds of letters of support from various CFA communities and
colleagues across Europe and the world, which we are very grateful for, as well as
various proposals on hosting and accommodation, adaptation, job offers and other
kinds of assistance.
We would like to express exceptional gratitude to all our fellow CFA Societies in
Poland, Slovakia, Hungary, and Romania, which are actively involved in sheltering
our colleagues and diverse assistance, and which support establishing the
Emergency Relief Fund for Ukraine https://www.donio.sk/ukraine-emergencyrelief-fund?lang=en
The funds raised by this fund will be used to financially support the CFA community
(members, employees, society volunteers and candidates) and their immediate
families suffered from the war in Ukraine (those, who had to flee their homes, who
lost their jobs, etc...) to cover basic and urgent needs. Thank you very much for your
helping hand!
We ask everyone who has the opportunity to join us in supporting Ukraine during
these difficult times. Find out how you can be useful here.
Or support one of the foundations or organizations in Ukraine. More information
here.
We are confident in the peaceful future of Ukraine.
We believe in our armed forces, we believe in Ukraine! We will be victorious
together! Everything will be Ukraine!

Дорога світова спільното CFA!
Ми зворушені об’єднанням усього цивілізованого світу проти російської загрози.
Ми вдячні всім і кожному за молитви про Україну, думки та ваші дії.
Різні спільноти CFA по всій Європі та світу надіслали нам сотні листів
підтримки, за що ми дуже вдячні, та конкретні пропозиції по розміщенню,
адаптації, пропозицій по роботі та іншої види допомоги.
Особливу подяку ми хочемо виразити усім нашим сусідам – CFA Societies
Poland, Slovakia, Hungary, та Romania, які не тільки активно долучені до
прихисту наших колег та різносторонньої допомоги, але і за створення Фонду
надзвичайної ситуації для України https://www.donio.sk/ukraine-emergencyrelief-fund?lang=en надзвичайно дякуємо за простягнуту руку допомоги!
Кошти, зібрані цим фондом підуть на фінансову підтримку представників
спільноти CFA (членів, співробітників, волонтерів та кандидатів) та їхніх сімей,
які постраждали від війни в Україні (вимушені були покинути свої домівки,
втратили роботу тощо) з метою покриття первинних та невідкладних потреб.
Просимо усіх, хто має можливість, долучитися до підтримки України.
Дізнайтеся як можна бути корисним тут
Або підтримайте один з фондів в Україні. Більше інформації тут
Ми впевнені у мирному майбутньому України.
Ми віримо в наші збройні сили, віримо в Україну! Разом – ми переможемо! We
will be victorious together!
Все буде Україна!

