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НАША ДУХОВНІСТЬ

В

ід часу створення нашого Центру ми поєднуємо свою місію з духовністю Святого Мартіна
де Поррес. Він намагався словом, порадою
та працею, так само, як святий апостол Павло, бути
“всім для всіх”, незалежно від соціального статусу,
кольору шкіри, політичних поглядів і віросповідання,
щоб виконати наказ Христа: «Будьте милосердними,
як Отець ваш милосердний.» Лк 6,36.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ
CЛУЖІННЯ

Н
22 липня 2005 відкриття Дому Святого Мартіна де Поррес
Червень 2008 перше свято з нагоди дня захисту дітей

аше служіння спрямоване, в першу чергу, на
найслабших: хворих дітей з інвалідністю, дітей
з багатодітних сімей або тих, хто перебуває у
складних життєвих обставинах та проживає за “межею бідності,”сиріт, у тому числі соціальних, а також
самотніх та хворих людей похилого віку.

Лютий 2009 відкриття кухні для нужденних ім. Матері Божої з Люрду
3 листопада 2013 Oсвячення Дому Святого Мартіна
2013 -2015 Ремонт Центру Святого Мартіна
Листопад 2015 відкриття кав’ярні San Angelo
16 грудня 2015 Oсвячення Центру Святого Мартіна
Червень 2016 будівництво футбольного поля зі штучним покриттям
Жовтень 2016 відкриття реабілітаційного простору
3 Жовтня 2017 освячення Каплиці Святого Мартіна, яку очолив
Апостольський Нунцій Клаудіо Гуджеротті

НАШЕ КРЕДО

Г

оловною метою Центру Святого Мартіна є
комплексна допомога особам у важких та
безнадійних життєвих обставинах, особливо
серед найменших та найслабших дітей з інвалідністю. Попередження дитячої бездоглядності, що є
продовженням служіння Дому Святого Мартіна де
Поррес

Травень 2018 встановлення «Банку одягу»
Грудень 2018 відкриття “м’якого” спортивного залу
Жовтень 2019 відкриття “Green room”
15 червня 2020 Перша Служба Божа на території Центру
Соціальної Допомоги
12 жовтня 2020 Дружина президента Польщі пані Агата Конгаузер-Дуда
відвідала Центр Святого Мартіна
22 жовтня 2020 освячення філії Центру Святого Мартіна у Києві
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СІЧЕНЬ

Б

ерезень місяць був для
нас швидким та непередбачуваним, як звичайно
і для багатьох. Ще 7 березня понад 90 осіб старших
та самотніх змогли пройти безкоштовний медичний огляд, завдяки
лікарям-волонтерам
з
Міжнародного Фонду сприяння
розвитку медицини, а вже 15 березня ми змушені були закритись
на карантин у зв’язку зі всесвітньою пандемією.

БЕРЕЗЕНЬ

П

очаток року - це час молитви за мир і продовження святкування Різдва спільно з християнами східного обряду, тому ми також у січні провадили благодійний різдвяний ярмарок та спільне колядування. Ділилися святковими подарунками з безпритульними та потребуючими.
Це неймовірний дар солідарності та доброти, яким можемо свідчити про любов
Христа до кожної людини!
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березня діти Центру
Святого Мартіна долучились до Всеукраїнської акції «Відновлюємо ліси разом».

У

лютому ми прийняли на реабілітацію 31 групу «дітей війни» з с. Авдіївка та
підтримали культурні проекти: презентації книг Юрія Яценка «Політв’язень» та
«Першу Антологію українських письменників Донбасу».

П

Ми запустили 2 медіа-проекти:
«Слово Потіхи» та
«Коли Друзі Поруч».

КВІТЕНЬ

ЛЮТИЙ

ерші два тижні квітня були досить важкими, оскільки потрібно було навчитись допомагати «по-іншому» в умовах карантину. Тому в цей час завдяки
підтримці Посольству Республіки Польща та Міжнародному Товариству
Польських Підприємців в Україні були закуплені швейні машини та розпочата акція підтримки медиків та людей у потребі. Ми пошили та роздали безкоштовно понад 3500 масок.
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ТРАВЕНЬ

200 пасхальних кошиків було роздано в місті та районі Фастова.

П

ротягом року ми
дбали про наших працівників та
організовували тренінги
і семінари для підтримки
ментального здоров’я.
Важливим був тренінг
про «Попередження і
подолання емоційного
вигорання» та підписання
Декларації на захист прав
неповнолітніх.

У

липні ми отримали гуманітарний вантаж в рамках Польської допомоги у боротьбі з Covid -19. 50% відсотків вантажу ми подарували Фастівській районній
лікарні, так як наші медики дуже потребували захисту та турботи!

В

цьому ж місяці завдяки волонтерам з Польщі
Миколаю та Вероніці та їхній титанічній праці відбувся ребрендинг нашого сайту

2000

літрів дезінфектора

100

захисних щитків

2000
масок

ЛИПЕНЬ

В

кінці квітня та на початку травня за підтримки п.Астрід Айзерінг ми надали гуманітарну допомогу для багатодітних родин та самотніх людей похилого віку.
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1000

пар захисних
рукавичок

sanmartin.center

Ми щиро дякуємо їм за підтримку та терпеливість. Завдяки Вам ми змогли створити візуальну проекцію 15 років
благодійної діяльності діяльності Дому Святого Мартіна де
Поррес, яку святкуємо цього року!

ЧЕРВЕНЬ
5

З

авдяки відважним волонтерам, у серпні ми провели кемпінг «Open air» для дітей з багатодітних та потребуючих родин.

СЕРПЕНЬ

Т

радиційно, попри труднощі, відбувся День Захисту Дітей в форматі
ONLINE.
Радіємо, що участь у конкурсах та призові місця отримали діти з багатодітних
родин і чи не вперше, брали участь у
конкурсах наші парафіяни з Фастова та
інших міст України.
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ВЕРЕСЕНЬ

В

икликом для нашого Центру стала реабілітація дорослих, яку успішно пройшло 2 особи. Окрім спеціального класу, за проханням батьків, ми створили
3 корекційно-логопедичні групи для наймолодших дітей з порушенням
мовлення.

З

усиллями наших партнерів та друзів у Домі Соціальної Допомоги
Св. Мартіна де Поррес, на вулиці
Київській 57, вдалося провести наступні
важливі підготовчі та ремонтні роботи:
очищення від чагарників прилеглої
території, з якої ми вивезли понад 216
тонн сміття; встановлення 200 метрів
огорожі, яка відтепер захищає територію Центру; демонтаж старої штукатурки та демонтаж трухлявих віконних рам;
аварійне відновлення даху з перекриттям металочерепицею; встановлення
92 вікон і 3 дверей.

ЛИСТОПАД

У

вересні після жорсткого карантину ми відновили навчання в
Католицькій школі, Розвиваючому
Просторі для наймолодших, а також
надзвичайно важливі, реабілітаційні
послуги для дітей з інвалідністю. Цього
року до нас звернулося на реабілітацію понад 125 осіб.

Т

традиційно в листопаді ми згадуємо нашого Небесного Покровителя - Св. Мартіна де Поррес, але у
зв’язку з карантинними обмеженнями
святкування не могло відбутися. Однак
несподіванкою та приємним сюрпризом для дітей, був приїзд Першої Дами
Республіки Польща Агати КорнгаузерДуди, яка 12 жовтня 2020 року, у відповідь на численні запрошення, відвідала
Центр та зустрілася з дітьми.

ЖОВТЕНЬ

М

ісяць грудень, завдяки підтримці
Магістра Ордену Проповідників
Жерарда Тімонера, присвячений
молитві за мир в Україні, «погляд» усіх домініканців світу звернений на благодійну
діяльність нашого Центру. Дякуємо за
молитву Ордену та підтримку усіх небайдужих друзів та добродіїв.

Ц

ентр Матері та Дитини, який відновив свою діяльність у жовтні, прийняв з Львівської області
наймолодшу маму Наталку, яка має 17 років і
виховує двохрічного сина Богдана.
Радістю усіх дітей Центру були подарунки від св. Миколая, які були зібрані завдяки добродіям з м. Зволле (Нідерланди) та Посольства Республіки Польща в Україні.
8
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ГРУДЕНЬ

У

жовтні, спільно з Карітас Спес, був розпочатий ресурсно-спрямований
проект для підтримки родин у важких обставинах та допомоги дітям з інвалідністю. 22 жовтня відбулося освячення філії Центру Святого Мартіна у Києві
та соціальної кав’ярні San Angelo, яка створена для підтримки благодійної діяльності Центру. Офіційне відкриття планується у 2021 році.

2020 РІК В ЦИФРАХ
31

учень у Католицькій
Школі Святого Мартіна

14

безпритульних прийняв
наш Центр під час
пандемії

90

35

дітей у Розвиваючому
Просторі

11

14

мам і
дітей
у Центрі Матері і дитини

90

125

осіб у Реабілітаційному
Просторі

9

підопічних в Домі
Святого Мартіна

650

осіб пенсійного віку пройшли
осіб пенсійного
віку отримали безкоштовні
медичнінаборів
огляди
безкоштовні
медичні огляди
продуктових

3500
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500

роздано безкоштовних
масок

роздано захисних
рукавичок

1000

220

літрів дезинфектора

194734
971

безкоштовних
обідів
обідів було роздано
для
дітей,для
які відвідують
кухнею
нужденних
Центр

подарунків на св.Миколая

19
971
4734

безкоштовних
обідів
обідів
було роздано
для
дітей,
які
відвідують
кухнею для нужденних
Центр

50

роздано захисних
щитків

200

святкових пасхальних
кошиків для самотніх

23
23 920
920

кг було
було роздано
роздано нашим
нашим
банком
банкомодягу
одягу

ПЛАНИ НА 2021 РІК
Відновлення реабілітації для дітей війни зі Сходу України
Відкриття Центру Святого Мартіна у Києві для допомоги дітям
з інвалідністю
Реєстрація благодійного фонду Святого Мартіна де Поррес
Ремонт та облаштування Центру Соціальної Допомоги та хоспісу
у Фастові (вул. Київська, 57)
9

Послуга випозичання реабілітаційного обладнання

Розвиток ресурсно-спрямованих проекту:
євангелізаційного Простору з еко-фермою (с. Мала Офірна)і
Розширення соціальних послуг для бездомних осіб та безпритульних дітей
Розширення спектру соціальних послуг та реабілітації для дорослих
Підтримка благодійної діяльності Дому Святого Мартіна через
промоцію та створення фонду амортизаційних відрахувань
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ЯК ВИ МОЖЕТЕ НАС ПІДТРИМАТИ?
HOW CAN YOU SUPPORT US?

15 РОКІВ РАЗОМ! ДЯКУЄМО!

15 YEARS TOGETHER! THANK YOU!

ПІДТРИМАЙТЕ НАС:

ПРИДБАЙТЕ
НАШУ КЕРАМІКУ

Приватний Заклад Освіти
Католицька Школа
Святого Мартіна де Поррес
Рахунок :
АТ «Ощадбанк»
UA083226690000026000300693927
Код отримувача - 42595240

BUY
OUR CERAMIC

ПРИДБАЙТЕ
СТОЛЯРНІ ВИРОБИ
BUY OUR
WOODWORKING
PRODUCTS

ЗАВІТАЙТЕ
ДО КРАМНИЦІ «НЕБО»

ACCOUNT NUMBER FOR SPONSORS:

VISIT OUR RELIGIOUS
SHOP SKY

Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
with a note:
for House of Saint Martin, Fastiv
Our adress:
Ukraine, Kyivska obl
m. Fastiv, 08500
st. Zygmunda Kozara 13
https://sanmartin.center/
e-mail: dom.marcina@gmail.com
tel. +38 093 580 49 35

ЗАМОВТЕ
ШВЕЙНІ ВИРОБИ
ORDER
SOME CLOTHING

ТОВ «БЕЛЛА-ТРЕЙД»

ВІДВІДАЙТЕ КАВ’ЯРНЮ
SAN ANGELO
VISIT OUR
SAN ANGELO CAFE
ПРОВЕДІТЬ
В НАШОМУ ЦЕНТРІ
РЕКОЛЕКЦІЇ
ТА ДНІ ВІДНОВИ
SPEND SOME
RECREATION TIME
OR RECOLLECTIONS
IN OUR CENTER
ВІДПОЧИНЬТЕ
В НАШОМУ БУДИНКУ
В ЯРЕМЧЕ
HAVE A REST
IN OUR HOUSE
IN YAREMCHE
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2020 IN STATISTICS
35

31

pupils in our Catholic
school of saint Martin

14

homeless people during
pandemic had their shelter
at our Center

children in Pre-school
development space of
saint Martin

11 mothers
&14 children
were welcomed in Center
mother and child

90

125

500

people in rehabilitation
center

masks were given free

of rubber gloves were
hand out

9

1000

220

children live in st.Martins
house

650

people of retirement age
received free medical examinations

3500
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food kits

liters of disinfectant

23 920

was distributed by
our clothing bank

presents for st. Nikolas

19 971

free lunches for children
of our Center

50

protective shields given
free

200

Easter baskets for the
lonely

4734

lunches were shared out
for the needy

PLANS FOR THE 2021
Renewal of the rehabilitation for the children of war
Opening of Saint Martins Center for the rehabilitation children with
disabilities in Kyiv
Registration of the Saint Martin de Porres charity fund
Repair and arrangement of the Center of Assistance help and hospice
in Fastiv (Kyivska St. 57)
9

Rehabilitation equipment lending service

Development of two resource projects: evangelization Center with
eco-farm (village Mala Ofirna), social San Angelo cafe in Kyiv
Expansion of social services for homeless people and street children
Increasing the range of social services and rehabilitation for adults
Supporting the charitable activities of St. Martin’s House through
the promotion and creation of a depreciation fund

10
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SEPTEMBER

T

he challenge for our Center was the rehabilitation of adults. Last year we opened
a class for children with physical and mental disorders. This year in addition to that
class and at the request of parents, we have created 3 correctional and speech
therapy groups for the youngest children with speech disorders.

T

hanks to the efforts of our partners
and friends, the following important
preparatory and repair works were
carried out in the House of Social
Assistance of st. Martin de Porres,
at 57 Kyivska Street: clearing of the
surrounding area from bushes, from
which we took out more than 216
tons of garbage; installation of 200
meters of fence, which now protects
the territory of the Center, dismantling
of old plaster and dismantling of rotten
window frames, emergency restoration
of the roof; laying of new metal tiles;
installation of 92 windows and 3 doors.

NOVEMBER

I

n September, after a severe quarantine,
we resumed education at a Catholic
school. We developed space for the
youngest, as well as extremely important
rehabilitation services for children with
disabilities.

SANMARTIN.CENTER

T

raditionally, in November, we
commemorate our Heavenly Patron,
St. Martin de Porres, but due to
quarantine restrictions, the celebration
could not take place. However a
pleasant surprise for the children was
the arrival of the First Lady of the
Republic of Poland - Ms. Agatha
Kornhauser-Duda, who on October
12, 2020. She met with children on the
football field of our Center.

OCTOBER

W

ith the support of Gerard Timoner, Master of
the Order of Preachers, December month
is dedicated to prayer for peace in Ukraine.
The view of all Dominicans in the world are turned to
the charitable activities of our Center. We gratefully
thank Order for the prayer and support of all our good
friends and benefactors.

C

DECEMBER

I

n October in Kyiv, together with Caritas Spes, a new resource project waslaunched
to support families in difficult circumstances and to help children with disabilities.
The consecration of the St. Martin’s Center branch and San Angelo social cafe in
Kyiv, took place on October 22. The official opening is scheduled for 2021.

T

he Mother and Child Center, which resumed its
activities in October,wellcomed the youngest
mother from the Lviv region. Natalka is 17 and
she raises her two-year-old son Bohdan.
The joy of all the children of the Center were gifts from
St. Nicholas. They were collected thanks to benefactors
from Zwolle and the Embassy of the Republic of Poland
in Ukraine.

8
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n late April and early May, with the support of Mr. Astrid Eysering, we provided
humanitarian assistance to large families and single seniors.

MAY

200 of Easter baskets were given in Fastiv and its region

T

hroughout the year we
organized trainings and
seminars for our
employees to keep them in
good spirit. The training on
«Preventing and
overcoming emotional
burnout» and signing the
Declaration on the
Protection of the Rights of
Minors were important.

I

n July, we received humanitarian aid as part of Polish assistance in the fight against
Covid-19. We donated 50% of the cargo to Fastiv District Hospital. We consider that
our doctors are in great need of protection and care!

M

arch, April, June our volunteers from Poland Mykola and
Veronica were working, at rebranding of our website

2000

liters of disinfectant

100

protective shields

2000
of masks

JULY

I

1000

of rubber gloves

SANMARTIN.CENTER
We truly thank them for their support and patience. This
autumn we celebrate 15 years of charitable activities of the
House of St. Martin de Porres. Thanks to you, we were able to
create a visual projection of our history from the beginning till
today!

T

raditionally, despite the difficulties, the Children’s Day was held ONLINE.
We are glad that children from large families participated in the competitions and
won prizes. For the first time many of the children from other cities of Ukraine as well
as local ones took part.

T

AUGUST

JUNE

hanks to brave volunteers, in August we held an open air camp for children from
large and needy families

SANMARTIN.CENTER
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I

JANUARY

n January we also
held a charity
Christmas fair and
caroling, shared
presents with
homeless and needy
people. In such a
way we could share
Christ’s love!

T

he March was unpredictable
for us, as for many others.
On the March 7, more than
90 seniors and singles were
able to undergo a medical
examination, thanks to volunteer
doctors from the International
Foundation for the Advancement
of Medicine. On March 15, we
were forced to quarantine due to
a global pandemic.

MARCH

T

he beginning of the year is a time of prayer for peace and the continuation of
the celebration of Christmas together with Orthodox.

O

n March 4, the
children of St.
Martin’s Center
joined the AllUkrainian action «Restoring
forests together.»

I

n February, we accepted 31 st group of «children of war» from the village Avdiivka
and supported cultural projects: presentations of Yuri Yatsenko’s book «A fly of the
Prisoner» and «The First Anthology of Ukrainian Writers of Donbass»

T

he first two weeks of April were quite difficult, as we had to learn how to help
needy people in quarantine. Therefore, at this time, thanks to the support of the
Union of Polish Entrepreneurs sewing machines were purchased. We sewed and
gave fee over 3,500 masks for doctors and people in need.
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APRIL

FEBRUARY

We also launched 2
media projects:
Words of encouragement
When friends are nearby

4
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OUR SPIRITUALITY

S

ince the establishment of our Center, we have
combined our mission with the spirituality of St.
Martin de Porres. He tried, with word, advice and
work, like Saint Paul, to be “everything for everyone”,
regardless of social status, skin color, political views
or religion, to fulfill Christ’s commandment: “Be
compassionate just as your Father is compassionate.”
Luke 6.36.

OUR HISTORY
SERVICE

O

ur service focuses primarily on helping the most
vulnerable – children with disabilities, children
from large families or those in difficult life
situations, as well as those living below the poverty line,
orphans, including social ones, as well as lonely and
sick elderly people.

July 22, 2005 Opening of the House of St. Martin de Porres
June 2008 First Children’s Day celebrations
February 2009 Opening of the kitchen for those in need of the name
Mother of God of Lourdes
November 3, 2013 Blessing of the House of St. Martin
2013 -2015 Renovation of the Saint Martin Center
November 2015 Opening of the San Angelo cafe
December 16, 2015 Blessing of the Saint Martin Center

OUR CREED

T

he main goal of the Saint Martin Center is to
provide comprehensive assistance to people
in difficult and hopeless life circumstances,
especially the youngest and most vulnerable, as
well as children with disabilities. Counteracting child
poverty, which is a continuation of the service of the
House of St. Martin de Porres

June 2016 Construction of a football field with artificial coating
October 2016 Opening of a rehabilitation center
October 3, 2017 Blessing of the St. Martin’s chapel, presided over by the
Apostolic Nuncio Claudio Gugerotti
May 2018 Opening of the “Clothing Bank”
December 2018 Opening of an outdoor gym
October 2019 Opening of the “Green Room”
June 2020 The first Holy Liturgy on the territory of the Center for Social Assistance
took place
October 12, 2020 The wife of the President of Poland, Mrs. Agata
Konhauser Duda, visited the Center of saint Martin
October 22, 2020 consecration of the branch of the St. Martin Center in Kyiv
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DOMINIC A N
MO N T H
F OR P E A C E

REPORT

O F S T. M A R T I N ’ S H O U S E

2020

