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Historia Domu Św. Marcina de Porres bierze swój początek ze współczucia dla dzieci 
pozbawionych najbardziej fundamentalnych dóbr, bez których żaden człowiek nie może 
się rozwijać. W lipcu 2005 roku grupa nieobojętnych parafian, absolwentów Instytutu 

Św. Tomasza z Akwinu pod kierownictwem fastowskich Dominikanów otworzyła DOM ŚW. 
MARCINA jako ośrodek, gdzie każde 
potrzebujące dziecko może znaleźć dla 
siebie pomoc. Niewielka grupa dzieci 
znalazła przytułek w malutkim domku 
obok klasztornego baraku. 

Z czasem grupka dzieci stawała 
się coraz większa, do dzieci z pobliża 
kościoła dochodziły osoby już z 
całego miasta a nawet pobliskich 
wsi. Ten niewielki domek dla wielu 
dzieci stał się swoistą wyspą ratunku 
w śród niespokojnego i brutalnego 
życia, na której mogli odnaleźć dla 
siebie na nowo niemalże już utracone 
dzieciństwo. Z 2005 do 2008 roku 
pracowały w naszym Domu cztery 

dziewczyny: Luba, Ola, Arina i Katia – awangarda naszej grupy, do nich dołączali się wolontariusze z 
Polski, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii i Słowacji. W sumie około 120 osób przyłożyło rękę do sprawy Św. 
Marcina, niosąc pomoc dzieciom i ich potrzebującym rodzinom. Część ludzi pomagało w remontach, 
inni w zajęciach z dziećmi jeszcze inni przeprowadzali specjalistyczne spotkania lub zajęcia, 
wyjeżdżali do poszczególnych domów. W 2008 wydarzyło się spotkanie, które zmieniło charakter 
naszej posługi i tryb pracy naszego Domu. W czasie świąt Bożego Narodzenia nasi pracownicy w raz 
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Naszą misję łączymy z duchowością 
Św. Marcina de Porres, który starał się, 
słowem, poradą i pracą - podobnie jak 

św. Paweł apostoł być wszystkim dla wszystkich, 
bez względu na status społeczny, kolor skóry, 
sytuacje polityczne, wyznanie religijne i tym 
podobne rzeczy, które często dzielą ludzi 
tak by unikać nakazu Chrystusa „bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” Łk 
6, 36. Nasze służenie skierowane jest przede 
wszystkim do najsłabszych: dzieci chorych, 
niepełnosprawnych szczególnie z rodzin 
zaniedbanych lub znajdujących się w trudnych 
warunkach życiowych, sierot, w tym tych 
społecznych, jak również do osób samotnych i 
chorych w starszym wieku.

Dla realizacji naszej misji powstały różne 
kierunki służenia, które są obecne w pracy 
Domu Św. Marcina i jego Centrum.

NASZA MISJA
„CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU  Z TYCH NAJMNIEJSZYCH,

 MINIEŚCIE UCZYNILI”. MT 25,40.
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z o. Michałem Romanivym znaleźli na dworcu 
kolejowym zaniedbaną chorą kobietę z dwoma 
dziećmi, która już od dłuższego czasu mieszkała 
na dworcu nie mając opieki lekarskiej. (Jak 
okazało się później ta osoba była w ciąży, która 
skończyła się śmiercią nienarodzonych dzieci 
w jej łonie.) Chora matka została przewieziona 
do szpitala, a dzieci pozostały pod opieką 
Domu Św. Marcina. Z czasem te dzieci znalazły 
rodziny zastępcze na Ukrainie i w Stanach 
Zjednoczonych. Od tego czasu w naszym 
Domu niektóre potrzebujące dzieci mieszkają, 
aż znajdą odpowiednie warunki życia dla 
siebie. W tym samym roku zleźliśmy niewielką 
osadę Romów, którzy koczowali w okolicach 
miejskiego wysypiska śmieci. Zima tego roku 
była bardzo ciężka, musieliśmy przywozić do 
obozu ciepłe jedzenie, leki, zabierać małe dzieci 
do naszego domku by je umyć poleczyć, 
nakarmić…

Codziennie przyjmowaliśmy około 
30 dzieci. Wśród trosk o doczesne 
dobra, staraliśmy się nie zapominać i 
o duchowych, które są niezbędne dla 
każdego dziecka, więc dzieci miały jak 
katechetyczne tak i zwyczajne szkolne 
zajęcia, na które zwykle, w swoim 
otoczeniu, nie uczęszczały. Nasza 
działalność posłużyła natchnieniem 
dla nakręcenia filmu Ichtys. Dreams 
autor Serhij Veklych; napisania pracy 
magisterskiej z pedagogiki specjalnej 
Wychowanie przez spotkanie, autor 
Karolina Roślewska. Organizacje: 
„Lekarze bez granic” i „Czerwony 

Krzyż” przeprowadzały patronat medyczno-
charytatywny.

Liczba dzieci potrzebujących nieustannie 
rosła. Wtedy znaleźli się ludzie o wielkim sercu, 
gotowi zaradzić potrzebom dzieci naszego 
Domu. H. Stepic CEE Charity, Kleine Herzen, 
Assamer Holding przy pomocy Caritas-Spes 
Ucraina zbudowali w 2013 roku większy 
– piętrowy dom, z kilkoma pokojami dla 
dziewcząt i chłopców, klasą do nauki, pokojem 
dla wychowawców, zoną zabaw, jadalnią i 
współczesną kuchnią, łazienkami, pralnią i 
kotłownią. Do tych czas przyjmowaliśmy dzieci 
w wieku szkolnym, rozszerzenie budynku 
pozwoliło nam przyjmować dzieci   także w 
małym wieku – przedszkolnym, zaczynając od 
1 roku życia. Zaczęliśmy pomagać samotnym 
matkom. 

Od 2009 roku z inicjatywy p. Szymona 
Molędys z Warszawy i grupy nieobojętnych, 
zaczęła działać Kuchnia dla biednych, niosąc 
pomoc ludziom samotnym, szczególnie w 
starszym wieku. Od tego czasu aż do dziś co 
roku wydaje ona około 3500 obiadów rocznie. 
Dom obecnie przyjmuje na stałe osiem osób, 
dzieci które wychowywały się u nas, a obecnie 
szukają odpowiedniego mieszkania i pracy w 
naszym mieście lub okolicy. 

Historia naszego kraju wpisuje, czasem 
krwią, nowe wydarzenia i wezwania do 
działalności. Od 2016 roku regularnie wspieramy 
posługę Chrześcijańskiej Służby Ratunkowej 
(Chrystyjanska Służba Poriatunku) przyjmując w 
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Otwarcie Centrum Św. Marcina to wielki krok w rozwoju naszego służenia. Korzystając z pomocy 
Wikariatu Św. Michała Archanioła oo. Dominikanów na Ukrainie, który nadał pomieszczenia 
dla szerszej działalności, fundacji Renovabis, Renovabis, Kindermissionwerk, Förderkreis der 

Begegnung mit Christen des Ostens powstało miejsce, które obecnie jest bardzo znane i odwiedzane 
w mieście, które stało się, podobnie jak i kościół parafialny, jego wizytówką.

16 grudnia 2015 odbyła się uroczystość otwarcia Centrum. Uroczystą Mszę Św. celebrował ks. 
Arcybiskup Piotr Malczuk wraz z duchowieństwem Kijowsko-żytomierskiej diecezji, Dominikanami 
z Polski, Fastowa i Kijowa. Swoją obecnością tę uroczystość zaszczycili ambasador Rzeczpospolitej 
Polskiej p. Henryk Litwin, prezydent miasta Fastowa p. Netiażuk Mychajło, przedstawiciele fundacji 
charytatywnych z Niemiec, Szwajcarii i Polski.

2012 -2015

OTWARCIE CENTRUM

naszych murach grupy dzieci z Donbasu, które 
ucierpiały lub nadal cierpią z powodu militarnej 
agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Do tych 
czas przyjęliśmy ponad 30  dziesięcioosobowych 
grup dzieci wraz z wychowawcami.

Wybudowanie większego budynku 
pokazało nam i naszym sponsorom, że 
potrafimy nieść posługę w szerszej skali. Wtedy 
to na potrzeby Domu Świętego Marcina od 
Wikariatu oo. Dominikanów na Ukrainie został 
przekazany wielki gmach o powierzchni  2500 
m2. Fundacje Renovabis, Kindermissionwerk, 
Förderkreis der Begegnung mit Christen des 
Ostens przekazali niezbędne środki do tego by 
powstało CENTRUM ŚW. MARCINA, które potrafi 
zaradzić różnorodnym potrzebom dzieci, które 
dorastają w Domu Św. Marcina, dzieciom, które 
przychodzą z miasta i okolic, ich rodzinom, 
dzieciom niepełnosprawnym, sierotom 
społecznym, samotnym i niepełnoletnim 
matkom, bezdomnym osobom, wielodzietnym 
rodzinom.



Dla potrzeb dzieci, które gromadzą się, bądź w centrum rozwojowym, czy szkole katolickiej, 
czy wreszcie, przychodzących na zajęcia rehabilitacyjne istnieje na terenie naszego Centrum 
dwa place zabaw dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych – mały plac dla dzieci od 

dwóch do czterech lat i duży plac zabaw dla starszych dzieci. Są też urządzenia dla rekreacji dzieci 

NASZA POSŁUGA ZAPLECZE REKREACYJNO – SPORTOWE

niepełnosprawnych. Mamy również boisko sportowe dla minifutbolu, które cieszy się popularnością 
także wśród dorosłych, którzy po godzinach pracy lub w dni wolne przychodzą zagrać w piłkę. Ta 
tym boisku prowadzone są zajęcia sportowe dla szkoły i zajęcia dla dzieci, które uczą się grać w 
tenisa lub koszykówkę.

NASZA POSŁUGA ZAPLECZE REKREACYJNO – SPORTOWE
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Centrum Św. Marcina przyciąga również rodziny dotknięte szczególnie ciężkim bólem – chorobą, 
często nieuleczalną ich dzieci. Grupa fachowców, którzy pracują pod naszym dachem pozwala 
takim chorym dzieciom otrzymać kompleksowe różnorodne procedury terapeutyczne w 

odpowiednich, wyposażonych w niezbędne urządzenia dobrej jakości, 
salach. Dzieci mogą korzystać z usług hipoterapii, do tego celu służy 
stajnia koni. U nas niosą pomoc następujący specjaliści: ergoterapeuta, 
psycholog, masażysta, operator hydromasażu. Periodycznie pracuje 
również dentysta. Przyjmujemy dzieci z porażeniem mózgowym, 
niepełnosprawnościami ruchowymi, niepełnosprawnością 
intelektualną (autyzm, zespól Downa), niepełnosprawnościami słuchu 
lub mowy, rzadkimi chorobami genetycznymi i metabolicznymi.

Co miesiąc z naszej posługi korzysta ok. 20-25 dzieci. Według 
programu, ułożonego odpowiednio do potrzeb poszczególnej osoby, 
każde dziecko przechodzi kompleks zajęć, ćwiczeń, procedur, nie 
musząc udawać się do różnych, często odległych od siebie ośrodków 
specjalistycznych. W ostatnim czasie proszą nas o pomoc również 
osoby dorosłe. 

N a s z y m 
osiągnięciem, o 
którym nie możemy 
nie wspomnieć, jest 
organizacja klasy 

dla dzieci intelektualnie niepełnosprawnych w 
głębokim stopniu. Dla dzieci jest to pomoc w 
otrzymaniu edukacji poza ośrodkiem specjalnym, 
a dla rodziców jest to pewna forma patronatu 
psychologicznego - wsparcie, również duchowe 
w niesieniu tak ciężkiego i bolesnego krzyża – 
choroby najbliższych. Wyposażenie, z którego 
korzystamy (wanna dla hydromasaży, pokój 
solny, pokój sensoryczny, kuszetka dla masażu z 
podnośnikiem dla niepełnosprawnych) dostaliśmy 
dzięki pomocy ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Takiego rodzaju 
pomoc jest niezmiernie cenna (dla nas osób zdrowych nawet ocenić ją nie jest łatwo), ale też i 
kosztowna. W tym wypadku nie możemy liczyć tylko na wolontariuszy, w niesieniu takiej posługi 
niezbędni są specjaliści, których zapraszamy do współpracy, dając materialne wynagrodzenie lub 
kompensując koszty podróży. 

NASZA POSŁUGA REHABILITACJA

Powstała we wrześniu 2015 roku. W ciągu czterech lat szkoła działała na podstawie 
eksternistycznej formy nauczania z inicjatywy parafian, którzy pragną dać katolickie 
wychowanie swoim dzieciom. W marcu 2019 roku szkoła otrzymała licencje państwową.

Uczyć się w szkole mogą wszystkie dzieci miasta, jednak priorytet należy do dzieci  z trudnych 
rodzin.

Główny cel zakładu to zapewnienie całościowego rozwoju dziecka, jego fizycznych i 
intelektualnych zdolności przez wychowanie, nauczanie i socjalizację, formowanie niezbędnych 

dobrych nawyków życiowych.
Misja szkoły – wszechstronny rozwój, 

wychowanie religijne, socjalizacja osobowości, by 
była zdolna do życia w społeczeństwie, w harmonii z 
ludźmi i przyrodą. Pragniemy wychować w dzieciach 
pragnienie poznawania świata, odkrywania piękna 
bożego stworzenia w świecie i w drugim człowieku, 
samodoskonalenia się i aktywnej pozycji życiowej.

Zakład jako jeden z nielicznych tego tupu 
ośrodków posiada naukę języka polskiego jako 
obcego dla dzieci, zaczynając od pierwszej klasy.

NASZA POSŁUGA
KATOLICKA SZKOŁA
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NASZA POSŁUGA EDUKACJA INTEGRACYJNA

W 2019 roku, bazując na instniejących już strukturach: szkole podstawowej i rehabilitacji 
dzieci niepaełnosprawnych, utworzyliśmy specjalną klasę dla dzieci dotkniętych 
intelektualną niepelnosprawnącią w stopniu nawet znacznym i umiarkowanym. Jest to 

dla nas najbardziej znaczący krok  w naszym służeniu. Tworzac taką klasę pomagamy nie tylko 
cierpiącym umysłowo dzieciom, ale również ich rodzicom i ich rodzinom, które w naszym kraju 
powostawieni są na łaskę losu w walce z nieuleczlną chorobą. Takich ośrodków, jak ten nasz, 
niedawno utworzony jest na Ukrainie krytycznie mało, potrzeb zaś jest bardzo dużo. Pomocą 
Bożą będziemy rozwijać tę formę pomocy najbardziej poszkodowanym, wykluczonym z życia 
społeczności bezbronnym dzieciom! 
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NASZA POSŁUGA EDUKACJA INTEGRACYJNA
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Wśród dzieciaków, które gromadzą 
się w naszym ośrodku są dzieci 
niepełnosprawne, potrzebujące 

szczególnej opieki, również dzieci parafialne, jak i 
te, które powierzają naszej opiece rodzice, którzy 
nam ufają.

Przedszkolacy dopiero zaczynają poznawać 
otaczający ich świat. Niestety dla wielu maluchów, 
którym niesiemy pomoc, to poznawanie 
przychodzi przez łzy bólu i cierpienia. Zatem 
tworzymy miejsce, w którym przez właściwy 
dziecku sposób – zabawę, ciekawość tego, co 
jest dla niego nowe, pomagamy w opanowaniu 
praktycznych nawyków, uczymy wyrażać w 
sposób godny swoje uczucia, tak by nie szkodziły 
innym. Pomagamy dzieciom przezwyciężać urazy i 
kompleksy, które niestety często powstają w życiu 
rodzin środowiskowo zaniedbanych. Podejście 
do każdego dziecka jest personalistyczne, 
pomagające wydobyć bogactwo, każdej małej 
osoby.

Wykorzystujemy różne metody wczesnego 
rozwoju. Dla poszczególnych kategorii dzieci są 
zapraszani różni fachowcy: logopeda, psycholog 
dziecięcy, defektolog, dzieci mogą korzystać z 
usług rehabilitacji, prowadzonej, jak oddzielny 
segment działalności naszego Centrum. W pracy 
z dziećmi pedagodzy wykorzystują następujące 
metody: elementy metodyki Montesori, 
Finger (pisanie palcami), aktywnego słuchania 
muzyki Batii Strauss, G. Domana, terapii bajką. 
Prowadzone są także spotkania katechetyczne dla 
najmniejszych, przygotowujące do sakramentów 
chrześcijańskiego wtajemniczenia – spowiedzi i 

NASZA POSŁUGA
CENTRUM ROZWOJOWE

komunii św. Zajęcia prowadzone są codziennie. 
Tym roku mamy cztery grupy: jedna – 
specjalistyczna – dla dzieci niepełnosprawnych, 
trzy inne to są dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat. Centrum rozwojowe jest 
zaopatrzone w komnatę zabaw, pokoje sypialne, 
gabinet medyczny, sale do różnego rodzaju 
zajęć (plastyka, konstruowanie, malowanie, 
eksperymentowanie). Dzieci mogą korzystać z 
warsztatów, pracowni garncarskiej, stolarskiej, 
krawieckiej, jak również z tak zwanej zielonej 
komnaty lub ekologicznego pokoju – miejsca, 
gdzie na okres zimowy przechowywane są 
rośliny ciepłolubne. – Jest to nowy element w 
naszej pracy z dziećmi, chodzi o wychowanie 
wrażliwości ekologicznej.
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NASZA POSŁUGA PROJEKT SOCJALNY - KAWIARNIA SAN ANGELO

Misją naszej kawiarni jest wspieranie działalności charytatywnej centrum i tworzenie 
nowych miejsc pracy dla wychowanków domu św. Marcina.

PIERWSZA KAWIARNIA POWSTAŁA W FASTOWIE W 2015 ROKU.

W 2018 OTWORZYLIŚMY NOWĄ KAWIARNIĘ W KIJOWIE, 
KTÓRA DZIAŁA NA TAKICH SAMYCH ZASADACH.



W kraju, gdzie aborcja jest normą postępowania w wypadku tak zwanych niechcianych 
ciąży, obrona życia nienarodzonych dzieci, to często udzielenie schronienia młodym, 
niepełnoletnim matkom, pomoc psychologiczna i mieszkaniowa młodym kobietom, które 

odważyły się urodzić dziecko. W ciągu ostatnich czterech lat po taką pomoc zgłosiło się piętnaście 
samotnych matek, z nich trzy niepełnoletnie (i około dwudziestu maluchów), które otrzymały 
odpowiednią pomoc.

NASZA POSŁUGA OŚRODEK MATKI I DZIECKA
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Od 2016 roku, odpowiadając na potrzeby 
dzieci z rejonów objętych wojną, która 
została rozpętana przez sąsiednie 

państwo – Federację Rosyjską, gościmy 
regularnie grupy dzieci. Te grupy są formowane 
przez Chrześcijańską Służbę Ratunkową, która 
powstała z inicjatywy świeckich katolików 
jednej z kijowskich parafii. Załogi wolontariuszy 
działając w strefie działań wojennych spotykają 
dzieci, które nie raz przeżyły straszne chwile 
ostrzałów, śmierci swoich biskich, utraty 
domu, przyjaciół, znajomych, część z nich, byli 
świadkami makabrycznych wydarzeń. Są to 
dzieci zranieni bardzo głęboko nienawiścią 
i wrogością dorosłych, ostrzały i wybuchy 
strzelanina są dla nich codziennością. Pomagamy 
takim małym mieszkańcom naszego kraju, w 
los których wpisane zostało wielkie cierpienie. 
Za czas współpracy z Chrześcijańską Służbą 
Ratunkową przyjęliśmy 30 dziesięcioosobowych 
grup stwarzając dla nich wszystkie warunki 
dla odpoczynku, rehabilitacji, rozrywki takim 
dzieciom.

NASZA POSŁUGA
REHABILITACJA DZIECI ZE STREFY DZIAŁAŃ 

WOJENNYCH



Od 2009 roku istnieje tradycja organizacji Dnia Obrony Dziecka lub po prostu dnia Dziecka. 
Co roku w okolicach 1 czerwca organizujemy ogólnomiejskie święto dla dzieci i rodziców, 
na które zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta. Wielu młodych ludzi koło 100 osób z 

poza parafii przychodzi dziesięć dni wcześniej by jako wolontariusze pomagać w przeprowadzeniu 
święta, pracując w różnych służbach, obsługujących wielotysięczny, ok. 8000 osób, tłum dzieci i ich 
rodziców, gromadzących się na placu przed kościołem i naszym Centrum.

To święto ma uwrażliwić społeczność na potrzeby dzieci, pokazać, że wszyscy są zaproszeni do 
wspólnoty solidarności i wzajemnej pomocy, że cudzych dzieci nie istnieje, że wszyscy jesteśmy 
zobowiązani pomagać słabym i potrzebującym. Jest to w dużej mierze misja Kościoła, który 
wykonuje nakaz Chrystusa zawarty w słowach „co uczyniliście jednemu  z tych najmniejszych, minieście 
uczynili”. Mt 25,40.

NASZA POSŁUGA DZIEŃ DZIECKA
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NASZA POSŁUGA KUCHNIA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Dzięki wsparciu finansowemu naszych darczynców przygotowaliśmy w tym 
roku 3500 obiadów dla samotnych osób starszych.
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NASZA POSŁUGA
BANK UBRAŃ

Z POMOCĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA NASZE CENTRUM ZEBRAŁO I WYDAŁO 
POTRZEBUJĄCYM 40 TON UBRAŃ.
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Centrum ewangelizacji z eko-farmą

Dom opieki dla starszych osób oraz hospicjum 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ



ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA WOŁONTARIAT
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ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA WOŁONTARIAT
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