
«Найкращий з вас — 
найкорисніший для людей».

muslimat.uamuslimat.ua ukrmusl@gmail.com

Літні денні табори для дітей 7–16 років в усіх 
Ісламських центрах: духовні бесіди, практичні 
заняття з основ релігії, вивчення Корану та араб-
ської мови, майстер-класи та гуртки рукоділля,  
а також пізнавальні екскурсії..

Програма літніх дитячих таборів у мальовничих 
куточках України складається з кружків вивчення 
Корану, духовних бесід, командних та спортивних 
ігор, майстер-класів, а також походів та екскурсій.

Summer daycare facilities for children aged  
7 to 16 at every Islamic Cultural Centre, with 
a programme containing lectures and prac-
tical classes on the basics of Islam, Arabic, 
Quran circles, interesting excursions, mas-
ter-classes and hobby groups.

Children’s Summer Camps in the picturesque sights 
of Ukraine, with spiritual discussions, Quran circles, 
team and sport games, crafting, as well as scouting and 
excursions.

Відпочинок для жінок з користю: щорічні 
п’ятиденні культурно-просвітницькі семінари 
для нових мусульманок, де близько 60 пані та 
панянок можуть поглибити свої знання Ісла-
му, знайти нових друзів та обмінятися досві-
дом.

Women’s recreation at best value: annual 
five-day educational seminars for new Mus-
limahs, where about 60 ladies each year can 
deepen their knowledge of Islam, find new 
friends and exchange experiences.

Ліга мусульманок України — наступний 
крок у розвитку жіночих ініціатив, об’єднання 

задля якіснішої та відповідальнішої роботи на 
добро всьому українському суспільству.

Ukrainian Muslimahs League is a fol-
low-through move in developing women’s initia-

tives, and a union for working for the benefit of the 
Ukrainian society with higher quality and respon-

sibility.



Ліга мусульманок України сягає корінням далекого 1997 
року, коли українські мусульманки стали об’єднуватися в жі-
ночі відділи місцевих громадських організацій, що входили до 
складу Асоціації «Альраід». Згодом ці відділи виросли в окремі 
жіночі організації: «Мар’ям» — у Києві, «Благодія» — в Дніпрі, 
«Надія» — в Харкові та ін. Основним гаслом їхньої роботи від 
першого дня були слова пророка Мухаммада (мир йому і бла-
гословення): «Найкращий з вас — найкорисніший для людей».

Ukrainian Muslimahs League roots back to as early as 1997, when 
Ukrainian Muslimahs started teaming up under the umbrella of As-
sociation “Alraid” member organisations. Later those unions mush-
roomed into full-scaled women’s organisations, like Maryam in 
Kyiv, Blohodiya in Dnipro, Nadiya in Kharkiv, etc. Their main mot-
to since day one was the Prophet’s (peace and blessings be upon 
him) statement that the best of the believers is the most useful for 
the people.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

культурне та моральне виховання дітей та молоді, 

методична й консультативна допомога батькам,

підтримка мусульманок та ознайомлення українського суспіль-
ства з ісламською етикою та культурою мусульманських народів.

THE MAIN FIELDS OF WORK 

cultural and moral education of children and youth, 

marriage and parenting guidance, 

support for the Muslim women and introdu-
cing Islamic ethics and cultures of the Mus-
lim peoples to the Ukrainian society.

Зміцнення та збереження родин — напрям актуаль-
ний, які ніколи: збільшення числа розлучень, самотні 
матері, недоглянуті діти — ці біди сучасності не оми-
нули й мусульман. Ісламські культурні центри регу-
лярно провадять семінари, тренінги та зустрічі з метою 
зміцнення родин і поліпшення стосунків між батьками 
й дітьми.

Solidifying and sustaining families is 
relevant as ever, for increased divorces, 
single mothers and neglected children 
and other modern problems did not 
circumvent the Muslim families.  
Islamic Cultural Centres hold  
seminars, trainings and meetings on  
a regular basis in order solidify families and 
improve relations between both the spouses 
and parents and their children.

Щорічні конференції, круглі столи та семінари з метою 
просвіти та підвищення юридичної грамотності жінок, обго-
ворення актуальних проблем і способів їх вирішення. Двічі на 
рік відбуваються семінари з планування, командної роботи, 
тайм-менеджменту та проектування. Волонтерки жіночих ор-
ганізацій беруть участь і в різноманітних заходах, спрямованих 
на зміцнення міжрелігійного миру та порозуміння.

Annual conferences, round tables and seminars  
in order to educate and improve their education, 
legal awareness, discussing and solving topica   
issues, etc. Half-yearly, seminars on planning, tea-
work, time-management and project development 
are held. Volunteers of the women’s organisation participate 
in various events aimed at strengthening interfaith peace and 
cohesion.

Доброчинність:  візити до дитячих будинків, УТОС,  
онкологічних відділень, психіатричних лікарень; допо-
мога нужденним та безхатнім; організація добродійних 
ярмарків.

Charity: visiting orphanages, Blind Association, oncology units, 
mental asylums; helping poor and homeless; holding fundraisers and 
charity fairs.


