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С

OUR HISTORY

НАША ІСТОРІЯ
July 22, 2005 Opening of the House of St. Martin
de Porres
22 липня 2005 відкриття Дому Святого
Мартіна де Поррес

June 2008 First Children’s Day celebrations

Червень 2008 перше свято з нагоди Дня захисту дітей

February 2009 Opening of the kitchen for those in need
of the name Mother of God of Lourdes

Лютий 2009 відкриття кухні для нужденних ім. Матері
Божої з Люрду

November 3, 2013 Blessing of the House of St. Martin

3 листопада 2013 освячення Дому Святого Мартіна

2013-2015 Renovation of the Saint Martin Center

2013-2015 ремонт Центру Святого Мартіна

November 2015 Opening of the San Angelo cafe

Листопад 2015 відкриття кав’ярні San Angelo

December 16, 2015 Blessing of the Saint Martin Center

16 грудня 2015 освячення Центру Святого Мартіна

June 2016 Construction of a football field with artificial
coating

Червень 2016 будівництво футбольного поля
зі штучним покриттям

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

Жовтень 2016 відкриття Реабілітаційного простору
3 жовтня 2017 освячення Каплиці Святого Мартіна,
яку очолив Апостольський Нунцій Клаудіо Гуджеротті

May 2018 Opening of the “Clothing Bank”

Травень 2018 встановлення “Банку одягу”

December 2018 Opening of an outdoor gym

Травень 2018 відкриття “м’якого” спортивного залу

October 2019 Opening of the “Green Room”

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

June 15, 2020 The first Holy Liturgy on the territory of the
Center for Social Assistance took place
Квітень 2021 Висаджено Сад св. Мартіна в с. Волиця
Серпень 2021 Освячення відпочинкового будинку в м. Яремче
єпископом Віталієм Кривицьким

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
April 2021 the Garden of St. Martin in the village of Volytsia
was planted
August 2021 consecration of the Rest house in Yaremche
by Bishop Vitaliy Kryvytskyi

наш сайт: sanmartin.center

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

SERVICE

Наше 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
Our 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

НАШЕ КРЕДО

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.

Г

CЛУЖІННЯ

OUR CREED

НАША ДУХОВНІСТЬ

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

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

our site: sanmartin.center

НАШІ ПАРТНЕРИ/OUR PARTNERS

ПРИДБАЙТЕ НАШУ КЕРАМІКУ
ПРОВЕДІТЬ У НАШОМУ
ЦЕНТРІ РЕКОЛЕКЦІЇ
ТА ДНІ ВІДНОВИ

BUY OUR CERAMIC

SPEND SOME
RECREATION
TIME OR
RECOLLECTIONS
IN OUR CENTER

ПРИДБАЙТЕ
СТОЛЯРНІ
ВИРОБИ
BUY OUR
WOODWORKING
PRODUCTS

ЯК ВИ МОЖЕТЕ
НАС ПІДТРИМАТИ?
ВІДПОЧИНЬТЕ
В НАШОМУ
БУДИНКУ
В ЯРЕМЧЕ
HAVE A REST IN
OUR HOUSE
IN YAREMCHE

HOW CAN YOU
SUPPORT US?

ВІДВІДАЙТЕ КАВ’ЯРНЮ
SAN ANGELO
У ФАСТОВІ ТА КИЄВІ
VISIT OUR SAN ANGELO CAFE
IN FASTIV AND IN KYIV

ЗАМОВТЕ
ШВЕЙНІ ВИРОБИ
ORDER SOME
CLOTHING

ЗАВІТАЙТЕ
ДО КРАМНИЦІ «НЕБО»
VISIT OUR RELIGIOUS
SHOP «SKY»

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

ACCOUNT NUMBER FOR SPONSORS:
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

200
подарунків на святого Миколая/ presents
for st. Nikolas

200

Різдвяних подарунків
для багатодітних/
Christmas gifts for large families

26 841

було роздано нашим банком
одягу/was distributed by our
clothing bank

30

родин отримали
благодійну
екстренну допомогу/
families received
charitable
emergency help

35

дітей у Розвиваючому просторі/ children in Pre-school
development space of saint
Martin

безкоштовних обідів
для дітей, які відвідують
Центр/free lunches for
children of our Center

160

святкових страв для беспритульних на вокзалі/ Festive
meals for the homeless at the
train station

2021

В ЦИФРАХ/ IN STATISTICS
наш сайт/our site: sanmartin.center

13 & 17
мам і дітей у
Центрі Матері
і дитини/ mothers
& children were
welcomed in Center
mother and child

9

осіб у Реабілітаційному
Просторі/
people in
rehabilitation
center

200
пасхальних кошиків
для самотніх / Easter
baskets for singles
families

4212

обідів роздано кухнею для
нужденних/ lunches were
shared out for the needy

80

24 570

ПЛАНИ
НА 2022 РІК

12

110

&

турів і дітей «сірої зони»
пройшли реабілітацію в
2021 році/were rehabilitated in 2021
races during the war
for the rehabilitation
of children in the «gray
zone»

підопічних в Домі Святого Мартіна/ children
live in st.Martins house

42

учня у Католицькій
Школі
Святого
Мартіна/
pupils in our
Catholic
school of
saint Martin

40
заїздів за час війни
для реабілітації
дітей ”сірої зони”/
received charitable
emergency assistance
tours and children of
the ”gray zone”

Реєстрація благодійного фонду Святого Мартіна де
Поррес
Ремонт та облаштування Центру Соціальної Допомоги
та хоспісу у Фастові (вул. Київська, 57)

PLANS
FOR 2022
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)
Rehabilitation equipment lending service

Послуга випозичання реабілітаційного обладнання
Розвиток ресурсно-спрямованих проектів: євангелізаційний Центр з екофермою (с. Мала Офірна), соціальна кав’ярня San Angelo у Києві
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
Створення освітньої платформи для молоді
з Сірої Зони

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
Creating an educational platform for teenagers
from the Gray Zone
Opening of a bakery for the homeless

Відкриття пекарні для безпритульних
Розширення сфери соціально-спрямованих проектів:
відкриття килимкової майстерні

Expanding the scope of socially oriented projects:
opening a rug workshop

our site: sanmartin.center

ЛЮТИЙ
СІЧЕНЬ
Святкова атмосфера надихає, щоб ділитися тим, що
маємо.
Традиційно у січні 200 родин отримало по 2 подарункових пакети з хімією та продуктовими наборами.
Ми провели благодійний різдвяний ярмарок та святкували різдвяну ніч з безпритульними на вокзалі.
Дякуємо Партнерам та Благодійникам за подарунок планшетного термопресу для розвитку ресурсних проектів, а також за кисневий концентратор,
який врятував життя нашого учня Максима, дитини з
особливими освітніми потребами.

JANUARY
The festive atmosphere is inspiring to share what we have.
Traditionally, in January, 200 families received 2 gift packages with
chemicals and food kits.
We held a charity Christmas fair and celebrated Christmas night with a
homeless man at the train station.
We thank the Partners and Benefactors for the gift of a tablet thermopress
for the development of resource projects as well as for the oxygen
concentrator, which saved the life of our student Maxim who is the child
with special educational needs.

наш сайт: sanmartin.center

У

чні Католицької Школи провели незабутні канікули у Карпатах.

У лютому 2020 року потужна хуртовина
пронеслася в регіоні Івано-Франківської
області. Вона знесла більшу частину черепиці на даху нашого Дому відпочинку в
Яремче. Вітер пошкодив вікна і двері.
У червні 2021 під час сильних злив осунулася стіна яка зміцнює парковку біля будинку! Ці непередбачувальні події спонукали
писати sos листи нашим друзям та добродіям!! Дякуємо всім хто відгукнувся, особливо домініканській спільноті світських у
Zwolle.

FEBRUARY
Students of the Catholic School spent an
unforgettable vacation in the Carpathians.
In January 2021 there was an abnormal
blizzard in Ivano Frankivsk district. It
demolished most of the roof tiles at our rest
house in Yaremche. The wind damaged
badly the windows and doors.
In June 2021 during heavy rains sank the
wall that strengthens the parking lot near the
house!
These unpredictable events prompted
us to write sos letters to our friends and
benefactors !!
Thanks to everyone who responded
especially to the Dominican secular
community in Zwolle.
our site: sanmartin.center

БЕРЕЗЕНЬ
У нових умовах карантинy ми відновили
комплексну програму на зменшення наслідків посттравматичного синдрому для
дітей війни. 40 турів за час війни . 110 дітей у
2021 році.
Розвиваючий простір обійняв турботою...
найменша дитина має 2,5 роки.
Вихователі інтенсивно займалися самоосвітою та розробляли авторські програми

MARCH

КВІТЕНЬ

Under the new conditions of quarantine, we
have resumed a comprehensive program to
reduce the effects of post-traumatic stress
disorder children of war. 40 rounds during the
war. 110 children in 2021.
The Developing space is embraced by care…
..the youngest child has 2.5 years.
Our workers were intensively engaged in selfeducation and developed author’s programs

наш сайт: sanmartin.center

APRIL
Ecological education. With pupils of our
school we planted more than 100 young
apple trees and planted more than 700
strawberry bushes.

Екологічне виховання. З учнями нашої
школи ми висадили понад 100 молодих яблуневих дерев та досадили
понад 700 кущів полуниці.

This summer, more than 150 kg of
strawberries from our own plantation
were harvested and frozen for vitamin
compotes for the winter time.

Цього літа зібрали та заморозили
понад 150кг полуниці для вітамінних
компотів на зиму з власної плантації.

ТРАВЕНЬ
У травні ми роздали 200 пасхальних подарунків для одиноких людей похилого віку, родин загиблих
учасників АТО та багатодітних родин.
Закінчення шкільного року - це
нагода пригадати дітям, що є насправді прекрасне і важливе: родина, цінності, історія

MAY
In may we distributed 200 Easter
basckets for lonely elderly people,
families of fallen ATO soldiers and
large families.

ЧЕРВЕНЬ/ JUNE
День Захисту
дітей відбувся
open-air,але був
ще у форматі
онлайн. У святковій програмі взяли
участь 125 дітей,
які приготували
вокальні та хореографічні виступи.
В онлайн конкурсах взяли активну
участь 230 родин,
навіть українці
у Мексиці, а 828
родин були з нами
онлайн.
За сприяння
фонду Біорізноманіття України
був розроблений
концепційний
план благоустрою
для Центру Святого Мартіна

Ending of the school year is an
opportunity to remind children what is
really important and beautiful: family,
values, history.

Child Protection Day
was held in open
air but still online.
The festive program
was attended by
125 children who
prepared vocal
and choreographic
performances.
230 families, even
Ukrainians in Mexico,
took an active
part in the online
competitions and 828
families watched our
broadcast.
With the assistance
of the Biodiversity
Fund of Ukraine,
a conceptual
development plan
was developed
for the St. Martin
Center

our site: sanmartin.center
наш сайт: sanmartin.center

ЛИПЕНЬ - JULY
СЕРПЕНЬ
Протягом року свою пошану та підтримку висловили
громадські діячі, письменники, артисти та дипломатичні представництва.

Кав’ярня San Angelo була створена як
елемент європейської культури міста.
Основна місія – це підтримка благодійної діяльності Центру Святого Мартіна,
створення нових місць праці для вихованців Дому Святого Мартіна.
У 2021 році здійснилася наша давня
мрія про виїзну форму євангелізації.
Ми придбали фудтрак для служіння
на різних християнських виїздах та заходах.

During the year public
figures,
writers,
artists
and diplomatic missions
expressed their respect and
support.

Серед вельмишановних гостей: Голова
офісу Ради Європи,
пан Стен Ньорлов, актор Павел Делонг, актриса пані Дана- Псарюк Ворона, депутат
Європарламенту пані
Anna Fotyga, голова
Київської
Обласної
Адміністрації пан Василь Володін, Олександр
Клименко,
Соня Атлантова, Іван
Андрусяк та дипломати Посольства і Консульства Республіки
Польща в Україні.

наш сайт: sanmartin.center

Our honoured guests:
Mr. Steen Nørlov, Head of
Council of Europe Office
in Ukraine, аctor Pavel
Delong, аctress Mrs.
Dana Psaryuk - Vorona,
Member of the European
Parliament Anna Fotyga,
Head of the Kyiv Regional
Administration Mr. Vasyl
Volodin, Oleksandr
Klymenko, Sonya
Atlantova, Ivan Andrusyak
and diplomats of the
Embassy and Consulate of
the Republic of Poland in
Ukraine.

Єпископ Ординарій отець Віталій Кривицький освятив відпочинковий дім у
Яремчі.
Дякуємо за приємну несподіванку.

AUGUST
The San Angelo Café was created as an
element of the city’s European culture.
The main mission is to support the
charitable activities of the St. Martin’s
Center, creating new jobs for the
children from St. Martin’s House.
In 2021, our long-held dream of an street
evangelization came true. We bought a
food truck to serve at various Christian
outings and events.
Bishop Ordinary, Father Vitaliy
Kryvytskyi consecrated our rest home
in Yaremche. We thank him for pleasant
surprise.
our site: sanmartin.center

ВЕРЕСЕНЬ SEPTEMBER

Незважаючи на карантинні обмеження та завдяки соціальній відповідальності наших працівників і волонтерів, ми змогли працювати та
бути відкритими для потребуючих. Цього року
ми: надали спектр доступних соціальних послуг, провадили курси жестової та польської
мови, театральну студію, секцію дзюдо, реабілітаційні послуги для дітей з порушеннями аутистичного спектру, ДЦП та різними порушеннями генитичного і посттравматичного синдрому,
а також соціалізацію молоді з інвалідністю.
24 вересня у м. Києві Дім Святого Мартіна де
Поррес підписав меморандум про співпрацю з
Міжнародною благодійною організацією “Ромський Жіночий Фонд “Чіріклі”.

In spite of the conditions
of quarantine restrictions
and thanks to the social
responsibility of our
employees and volunteers,
we were able to work and
be open to the needy. This
year we provided a range
of available social services,
led sign language, Polish
language courses, theater
studio, section of judo;
rehabilitation services
for children with autism
spectrum disorders, cerebral
palsy and various disorders
of genetic and posttraumatic stress disorder
and socialization of young
people with disabilities.
On September 24, in Kyiv, the
House of St. Martin de Porres
signed a memorandum
of cooperation with the
International Charitable
Organization «Roma
Women’s Foundation»
«Chirikli».

ЖОВТЕНЬ/OCTOBER
За підтримки добродіїв
та друзів розвивається
ресурсно - орієнто ваний проект Центру
Святого Мартіна у Києві, який реалізують
партнери Caritas Spes
та San Angelo Cafe.
The resource-oriented
St. Martin’s Center
project in Kyiv, run by
partners Caritas Spes
and San Angelo Cafe,
it is being developed
with the support of
the benefactors and
friends.

Цього року ми розширили
підтримку
персоналу та волонтерів, організували
тематичні
тренінги
для зміцнення психічного здоров’я, а також майстер-класи
для розвитку ефективних комунікативних навичок.
Ми дякуємо нашим
швейцарським
та
польським
волонтерам за час, який
вони служили разом
з нами.
This year, we
expanded support for
staff and volunteers
and organized
thematic trainings
to support mental
health and workshops
to develop effective
communication skills.
We thank our Swiss
and Polish volunteers
for time they
ministered with us.

ЛИСТОПАД NOVEMBER
Мріємо про соціальний дім та хоспіс де зможемо надавати якісні соціальні послуги паліативної допомоги!
We dream of a social home and hospice where we can provide quality social palliative
care services!

Від травня у Домі
Святого Мартіна разом зі своїм братом
проживає Давид,
хлопець сирота і потребує паліативного супроводу. Тому
цей дім настільки
важливий для нас і
міста.
David, an orphan
boy, has been living
with his brother in
St. Martin’s House
since May and needs
palliative care. That
is why this house is so
important for us and
the city.

наш сайт: sanmartin.center

Цього року ми змогли утеплити дах площею 1400 м,
обладнати додаткові сходові марші, демонтувати
аварійні перегородки, підготувати стіни до малярних
робіт, приєднати необхідні
комунікації по водопостачанню.

ГРУДЕНЬ

DECEMBER

У грудні завжди гамірно! Діти чекають на святого Миколая. Цьогоріч роздали 200 солодких подарунків! У Центрі Матері і дитини було
аж 13 мам, а багатодітна мама Олена на заощаджені кошти придбала власне житло у Вінницькій області.

December is always noisy. Children are waiting
for St. Nicholas. This year, 200 sweet gifts were
distributed.
There were 13 mothers living in the Mother and child
center. Olena, a mother of many children, bought a
house in the Vinnytsia region with her savings.

This year we were able
to insulate the roof with
an area of 1400 m, equip
additional stairways,
dismantle emergency
partitions, prepare the walls
for painting, connect the
necessary communications
for water supply.

Мама Оксана залишилися
жити та працювати у Фастові
заради навчання дітей у католицькій школі святого Мартіна.

our site: sanmartin.center

Mother Oksana stayed to live
and work in Fastiv to give
education for her children at St.
Martin’s Catholic School.

JOIN US!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!

WE ARE ESPECIALLY IN NEED OF:

НАМ ОСОБЛИВО ПОТРІБНІ:
Якщо Вам 18 років і більше…, маємо багато служінь для кожного, хто хоче творити добро. Прочитайте список нижче, можливо ми чекаємо саме на Вас!

ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ:
ПРИЇХАВШИ ДО НАС

ДИСТАНЦІЙНО

на тиждень, місяць,
рік

перекладати з польської на
англійську мову чи іншу мову,

індивідуально чи
групою

проводити майстер класи для
наших дітей, онлайн-вебінари,
конференції для наших спеціалістів та волонтерів

масажист
промоутер
шеф – кухар
водій
бухгалтер
лікар стоматолог
андеррайтер
спічрайтер

асистент особи з інвалідністю
менеджер з фандрайзингу
бренд менеджер
контент менеджер
кризис менеджер
хореограф
веб дизайнер
адвокат з сімейного права
лікар психіарт та психотерапевт

АЛЕ МИ ПРИЙМЕМО БУДЬ-ЯКУ ДОПОМОГУ!

СВІДОЦТВА НАШИХ ВОЛОНТЕРІВ
Діти є моїми найбільшими і найкращими учителями, після Бога, звичайно. Це вони вчать мене
бути уважною, вчать дивитися інакше, вчать
добра, терпеливості. Я вважаю себе людиною
абсолютно не творчого нахилу. Все, що я можу
намалювати – це сонце, хмаринку, дерево… а від
них навчилася поєднувати кольори, малювати,
що заманеться, зафарбовувати листок одним
кольором, помічати деталі. Вони навчили мене
як поєднувати пластилін із різними зерновими
культурами, що можна зробити із подертих шкарпеток, як використати жестяні пляшки від Coca
Cola… і мільйон інших речей. Бути з ними, бачити
як вони зростають і міняються – це величний дар,
який Творець мені довірив.

наш сайт: sanmartin.center

If you are 18 or older – you are invited. There are many
opportunities for everyone who wants to do good. Read the list
below, maybe you are the one we are waiting for!

YOU CAN HELP BY:
COMING TO US

OR REMOTELY BY:

for a week, month,
year

translating from Polish to English
or another language,

individually or in a
group

conducting master classes
during online webinars for
children or conferences for our
specialists and volunteers.

masseur
promoter
chef
driver
accountant
dentist
underwriter
speechwriter

assistant for a person with
disability
fundraising manager
brand director
content manager
crisis manager
choreographer
web designer
family law lawyer psychiatrist
and psychotherapist
BUT WE WILL ACCEPT ANY HELP!

TESTIMONIALS OF OUR VOLUNTEERS
Children are my greatest and best teachers, of
course after God. They teach me mindfulness, how
to look in a different way, they teach me goodness
and patience. I consider myself totally devoid of
creativity. All I can draw is the sun, cloud, tree …
and from them I learned to combine colors, draw
what I want, paint a leaf in one color, notice the
details. They taught me how to combine plasticine
with dvarious grains, what you can do with torn
socks, how to use tin Coca-Cola cans … and a
million other things. Being with them, watching them
grow and change, is a great gift that the Creator has
entrusted to me.
Katerina Chvalova

our site: sanmartin.center

Щиро дякуємо всім нашим партнерам і добродіям! Завдяки Вам все більше потребуючих людей
отримують свою частинку добра в цьому світі !

We truly thank all
our partners and
benefactors! Thanks
to you, more needy
people get their part
of goodness in this
world!
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