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Ми поєднуємо свою місію з духовністю 
Святого Мартіна де Поррес. Він на-
магався словом, порадою  та працею, 

так само, як святий апостол Павло, бути всім 
для всіх, незалежно від соціального статусу, 
кольору шкіри, політичних поглядів, віроспо-
відання, щоб виконати  наказ Христа: «Будьте 
милосердними, як  Отець  ваш  милосердний.» 
Лк 6,36. Наше служіння спрямоване, в першу 
чергу, на найслабших: хворих дітей з інва-
лідністю, особливо малозабезпечених сімей 
або тих, хто перебуває у складних життєвих 
обставинах, сиріт, у тому числі соціальних, 
а також самотніх та хворих людей похилого 
віку. Для виконання місії ми провадимо різні 
служіння у Домі Святого Мартіна та у нашому 
Християнському Центрі.

„УСЕ, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ ОДНОМУ З МОЇХ 
БРАТІВ НАЙМЕНШИХ - ВИ МЕНІ ЗРОБИЛИ”. MT 25,40.

НАША МІСІЯ



Історія Дому Святого Мартіна де Поррес походить зі співчуття до дітей, яким батьки 
не можуть забезпечити найнеобхідніші блага, без яких не може розвиватися жод-
на дитина. У липні 2005 року група небайдужих парафіян, випускників Інституту св. 

Томи Аквінського спільно з отця-
ми Домініканцями відкрили Дім 
Святого Мартіна де Поррес, де 
кожна потребуюча дитина може 
знайти допомогу. Цей маленький 
будинок (сімдесять два метра ква-
дратних), - для багатьох дітей став 
своєрідним островом порятунку 
у вирі неспокійного і жорстокого 
життя, у якому вони могли знову 
віднайти «смак дитинства». 
З 2005 по 2008 рік у нашому Домі 
працювали чотири дівчини: Люба, 
Оля, Аріна та Катя. З часом до них 
приєдналися волонтери з Польщі, 

Німеччини, Словенії, Швейцарії та Словаччини. Одні допомагали в ремонті, інші про-
водили спеціалізовані зустрічі та майстер-класи. У 2008 році відбулася зустріч, яка 
змінила характер служіння та режим роботи нашого Дому. У Різдвяну ніч на залізнич-
ному вокзалі знайшли занедбану хвору жінку з двома дітьми, (як з’ясувалося пізніше, 
ця жінка була вагітна, а в її утробі завмерло двоє немовлят). Хвору матір відвезли до 
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лікарні, щоб рятувати її життя, а дітей, 
хлопчика і дівчинку, у весь час, понад 9 
місяців, доглядали в Домі св. Мартіна. З 
часом для цих дітей знайшли сім’ї в Укра-
їні та США. Відтоді деякі нужденні діти 
живуть у нашому домі. Серед турбот що-
денності, ми намагалися не забувати про 
духовні потреби, які необхідні кожній 
дитині, тому наші вихованці мали кате-
хитичні та звичайні шкільні заняття, яких 
вони, на жаль, не відвідували раніше. 

Кількість потребуючих дітей 
постійно зростала, і їм всім 
вже бракувало місця у цьому 
маленькому домі. Благодійні 
організації Stepic CEE Charity, 
Klein Herzen, за допомогою 
Caritas-Spes Ukraina, збудува-
ли у 2013 році більший дво-
поверховий будинок з кіль-
кома кімнатами для дівчаток і 
хлопців, навчальним класом, 
кімнатою для викладачів, 
ігровою зоною, їдальнею та 
сучасною кухнею. Поліпшен-
ня житлових умов спонукало 
нас до більшої відкритості на 
потреби нужденних. До цьо-
го часу ми приймали лише 
дітей шкільного віку, а після 
реконструкції з’явилася мож-
ливість приймати також дітей 
від 1 року і самотніх матерів, 
яким загрожує насилля чи 

бездомність, нині дім  пристосований до 
цілодобового проживання. З 2009 року 
за підтримки пана Шимона Молендеса з 
Варшави та групи небайдужих осіб, поча-
ла діяти Кухня для нужденних і самотніх 
людей похилого віку. Щороку ми видає-
мо понад 3500 обідів. Дім Святого Мар-
тіна є кризовим осередком для дітей, що 
потребують допомоги. 
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16 грудня 2015 року відбулася церемонія відкриття Християнського Центру Свя-
того Мартіна де Поррес. Урочисту Службу очолив, святої пам’яті Архієпископ Петро 
Мальчук разом із духовенством Києво-Житомирської дієцезії - домініканцями з Поль-
щі, Фастова та Києва, На відкритті був  присутній посол Республіки Польша пан Генрих 
Литвин та численні гості з Німеччини, Швейцарії та Польщі.

Відкриття Центру  Святого Мартіна - це великий крок у розвитку наших служінь. За-
вдяки допомозі  Східного Вікаріату св. Архангела Михаїла отців Домініканців в Україні, 
які надали приміщення 1500м2 для розширення діяльності та при фінансовій допо-
мозі фондів, Renovabis, Kindermissionwerk, Förderkreis der Begegnung mit Christen des 
Ostens Foundation, було створено місце, яке зараз стало центральним осередком  бла-
годійної діяльності та соціально-культурного простору міста Фастова.

2012 -2015

ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ



Для потреб дітей, завдяки підтримці численних добродіїв, на території нашого 
Центру обладнаний рекреаційно-спортивний комплекс для цілої родини, дитя-
чий майданчик для дітей від 2 до 12 років, вуличні кардіотренажери, гімнастич-

ний комплекс, професійне футбольне поле зі штучним покриттям для міні-футболу та 

НАШІ ПОСЛУГИ

великого тенісу. А також екологічний простір, де ми зібрали різних тварин та птахів, 
яких часто вже не хотіли утримувати їхні господарі. Зараз вони є улюбленцями усіх, а 
особливо найменших. 
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Центр св. Мартіна також опікується сім’ями, які постраждали від особливо силь-
ного болю - невиліковного захворювання їхніх дітей. Група професіоналів-во-
лонтерів, які працюють у нашому Центрі, допомагають хворим дітям отриму-

вати комплексні послуги соціальної реабілітації. Для 
дітей обладнані кабінети з професійними тренажерами. 
Нашим волонтерам допомагають ерготерапевт, психо-
лог, масажист, олігофренопедагог, лікар-стоматолог. 
Ми приймаємо дітей з інвалідністю, ментальними по-
рушеннями і працюємо за індивідуальною програмою, 
яку має кожна дитина. Щомісяця приблизно 30 - 40 ді-
тей приходить до реабілітаційного простору. 

Наше досягнення, яке ми не можемо не відзначи-
ти, - це організація занять для дітей з ментальними по-
рушеннями. Для них це допомога в отриманні освіти 
поза спеці-
альним цен-
тром, а для 
батьків - це 
форма пси-
хо л о г іч н о ї 
і духовної 
п і д т р и м к и 

у перенесенні такого важкого і болісного 
досвідчення хвороби близьких людей. За-
вдяки допомозі Міністерства закордонних 
справ Німеччини ми обладнали спеціальні 
кабінети, а саме: соляну та сенсорну кімнати, 
масажний кабінет, кабінет психолога і вста-
новили гідромасажну ванну. Цей вид допомоги надзвичайно цінний для наших дітей 
з інвалідністю.

НАШІ ПОСЛУГИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР



Була створена в вересні 2015 року з ініціативи римо-католицьких парафіян, які 
прагнули дати християнське, католицьке виховання своїм дітям. В березні 2019 
року школа отримала державну освітню ліцензію. 

Навчатись в школі мають право всі діти міста, але в пріоритеті - діти з малозабезпе-
чених сімей, діти-сироти та діти з християнських родин. 

Головна мета закладу – забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, 
інтелектуальних та творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та 

формування необхідних життєвих навичок.
Місія школи – християнське виховання, 

всебічний розвиток та соціалізація. Школа 
сприяє отриманню освіти для дітей з інвалід-
ністю, створюючи умови для повноцінного 
навчання , фізичного та духовного виховання.

НАШІ ПОСЛУГИ КАТОЛИЦЬКА ШКОЛА
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НАШІ ПОСЛУГИ

У 2019 році ми створили спеціальний клас для дітей з ментальними пору-
шеннями. Це найважливіший крок у нашому служінні. Створюючи такий 
клас, ми допомагаємо не тільки страждаючим дітям, але і їхнім батькам 

та родинам. Часом так мало потрібно: просто любити і сприймати дітей таки-
ми, які вони є. 
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ІНТЕГРАЦІЙНА ОСВІТА



НАШІ ПОСЛУГИ ІНТЕГРАЦІЙНА ОСВІТА
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Наймолодші тільки починають піз-
навати навколишній світ. На жаль, 
для багатьох малюків, яким ми 

допомагаємо, це навчання відбувається 
через сльози болю і страждань. Тому ми 
створили простір, в якому допомагаємо 
дітям зростати у любові. Підхід до кожної 
дитини є індивідуальним, що  дозволяє 
побачити   таланти кожної маленької осо-
би.

Ми використовуємо різні методики 
раннього розвитку, елементи методології 
Монтесорі, Фінгер, активне слухання му-
зики Батія Страуса, Г. Домана та ін. У разі 
потреби надаємо супровід дефектолога, 
психолога, сурдолога. Також проводять-
ся катехитичні зустрічі для найменших, 
що готуються до таїнств християнської 
посвяти - сповіді та причастя. Заняття 
проводяться щодня. Цього року у нас є 
чотири групи: одна - спеціальна - для ді-
тей з інвалідністю,  три інші – для дітей 
від трьох до шести років. Центр розвитку 
обладнаний ігровим простором, спаль-
ними кімнатами,  медичним кабінетом, 
кімнатами для різних видів діяльності. 
Діти можуть користуватися гончарними, 
столярними, швейними  майстернями, а 
також екологічною кімнатою.

НАШІ ПОСЛУГИ
РОЗВИВАЮЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ
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НАШІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ - КАВ’ЯРНЯ SAN ANGELO

Кав’ярня San Angelo була створена як елемент європейської культури міста. 
Основна місія - це підтримка благодійної діяльності Центру Святого Мартіна, та 

створення нових місць праці для вихованців Дому Святого Мартіна.

ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ КАВ’ЯРНІ -  2015 РІК

В 2018 - ВІДКРИТТЯ КАВ’ЯРНІ В КИЄВІ



Самотні матері - це настільки глобальна проблема нашого суспільства, що навіть 
держава намагається, хоч частково, підтримати зусилля молодих матерів. Ми 
натомість приймаємо одиноких матерів у важких обставинах, екстрених ситуа-

ціях, коли вони втікають із сімей, де відбувається насилля. Часто такі особи не мають 
документів. У нашому Центрі надаємо психологічну, юридичну та соціальну допомогу 
молодим жінкам, які все-таки прагнуть народити дитину, часом не бажану. За останні 
чотири роки п’ятнадцять матерів-одиначок, (з яких троє неповнолітніх),  і близько два-
дцяти дітей з матерями отримали таку допомогу в нашому центрі.

НАШІ ПОСЛУГИ ЦЕНТР МАТЕРІ І ДИТИНИ
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З 2016 року по 2019 рік 
ми прийняли на відпо-
чинок і психологічну 

реабілітацію дітей, які по-
страждали від жахливих бо-
йових дій на Сході України. 
Діти дуже глибоко зранені 
ненавистю та ворожістю 
дорослих. Стрілянина і ви-
бухи для них - повсякденне 
життя. Ми допомагаємо та-
ким маленьким мешканцям 
нашої країни, на долю яких 
випали великі страждання. 
За час співпраці з Христи-
янською службою  Поря-
тунку ми прийняли 30 груп, 
а це понад 350  дітей віком 
від 7 років, створивши для 
них всі умови для відпочин-
ку та реабілітації.

НАШІ ПОСЛУГИ РЕАБІЛІТАЦІЯ  ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ «СІРОЇ ЗОНИ»



З 2009 року існує традиція організації свята з нагоди Дня захисту дітей. Ба-
гато молодих людей погоджуються стати волонтерами на святі.  Щороку 
на площі біля костелу збирається понад 4000 дітей. Це свято - добра на-

года привернути увагу соціуму до потреб дітей, показати, що всі можуть бути 
солідарні, а чужих дітей не буває. 

НАШІ ПОСЛУГИ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
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НАШІ ПОСЛУГИ КУХНЯ ДЛЯ НУЖДЕННИХ

Завдяки підтримці добродіїв, цього року було роздано 3500 обідів для 
самотніх людей літнього віку. 
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НАШІ ПОСЛУГИ
БАНК ОДЯГУ
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ЗАВДЯКИ ПІДТРИМЦІ МЕШКАНЦІВ МІСТА МИ ЗІБРАЛИ ТА РОЗДАЛИ 
ПОНАД 40 ТОНН ОДЯГУ ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ ТА БАГАТОДІТНИХ РОДИН. 



Євангелізаційний центр з екофермою

Дім соціальної допомоги для старших осіб та бездомних громадян, хоспіс

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
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СЕРДЕЧНО ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
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СЕРДЕЧНО ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
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