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Президенту
Світового Конґресу Українських Молодіжних Організацій
Мирославу Гочаку

Шановний Пане Мирославе!

Дякуємо за повідомлення про 2-ий Конґрес СКУМО та Форум української молоді діаспори "Київ 2018"
(ФУМД), які відбудуться 24-29 серпня 2018 р. в Києві.

Протягом останніх кількох років, Пласт, як співзасновник СКУМО, робив зусилля для посилення 
співпраці з СКУМО.  У березні 2017 року ми зустрінулися з Вами та іншими членами президії СКУМО, 
разом з керівництвом Світової Управи Спілки Української Молоді, під час якої ми погодили дальші 
кроки для співдії.  На жаль, незважаючи на домовленності, яких ми досягли під час тих нарад, ми не 
отримували відповіді на наші листи, і залишилися в положенні в якому ми зрозуміли, що наша активна 
участь в СКУМО не є суттєвою для проводу СКУМО.

Ми жодного разу з 2013 року не отримали інформаційні та фінансові звіти від СКУМО, а прохання про 
це, зокрема під час Конгресів 2016 та 2017 років і протягом останнього року, залишаються без відповіді. 
Як член Президії СКУМО, брак ділового інформування (повідомлень щодо дат, місця, порядку денного 
засідань Президії, надсилання протоколів засідань, планів діяльності референтур, фінансових звітів) не 
дозволяє СКУМО вповні виконувати координаційну функцію діяльності молодіжних діаспорних 
організацій, а нашій організації не дає повного уявлення щодо планів діяльності СКУМО й, відповідно, 
унеможливлює активне долучення до діяльності СКУМО.  На підставі повідомлень в інтернеті ми 
бачимо, що інші організації, члени СКУМО, так само не отримують цю інформацію.

Ми дальше не отримали жодної офіційної інформації про юридичну реєстрацію СКУМО.

Щодо запропонованих змін до статуту СКУМО, тоді ми повинні бути проінформані про такі пропозиції 
заздалегідь, що дасть нам нагоду розглянути запропоновані зміни, та винести спільну позицію Пласту 
на ФУМД та 2-му Конгресі СКУМО.

Відповідно, дозвольте повідомити, що Головна Пластова Булава, яка координує діяльність Пластових 
організацій в світі, не буде брати участі в 2-му Конгресі СКУМО та ФУМД в Києві 24-29 серпня н.р.

З повагою

Марта Кандюк Кузьмович Мирон Спольський
Голова Заступник Голови
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