Стратегія дій 2022-2023
Служіння Дому Святого Мартіна для дітей війни
З 2016 року Дім Святого Мартіна провадить проект реабілітації дітей «сірої зони»,
комплекс послуг спрямований на зменшення наслідків посттравматичного синдрому.
Реальність війни на Сході України є настільки болючою, наскільки ми бачимо і
відчуваємо безпорадність. Соціальний захист дітей війни, а впровадження у реальність
соціальних гарантій досить важкий і довгий процес. З одного боку діючі постанови з
іншого брак мережі соціальної спрямованих проектів з цільовою групою діти війни. Тому
Дім Святого Мартіна спільно з Християнською Службою Порятунку розпочали відважні
та скоординовані дії для впровадження комплексу реабілітаційних послуг.
І. Реабілітація дітей «сірої зони»
З 2016 року ми прийняли 40 груп дітей віком від 7-16 років в загальній кількості понад
600 дітей. У цьому році прагнемо продовжити проект реабілітація дітей «Сірої зони» та
пропонуємо наступні дати для 5 груп та 50 дітей на 1 півріччя 2022 року
41 заїзд 7.03-13.03
42 заїзд 21.03-27.03
43 заїзд 4.04-10.04
44 заїзд 16.05-22.05
45 заїзд 30.05-5.06
Цільова група «соціальні сироти», діти з багатодітних родин, діти яких виховують батьки
єдинаки.
Що ми можемо запропонувати 7 днів у комплексному кейсі екстреного пакету
реабілітаційних послуг. Повний пансіон з проживанням та 3 разовим харчуванням.
Психологічний та соціальний супровід, тренінги та консультації фахівців. Процедури
гідромасажу, аеромасажу, хромотерапії, арт терапії, іпотерапії, спелеотерапії,
стоматологічні послуги, релаксійний масаж та ЛФК, кінезотейпування, майстер класи
керамічної майстерні, майстер клас у столярній та швейній майстерні, аромотерапія,
сенсорна інтеграція, відпочинок та відновлення. У своїй практиці використовуємо базові
принципи успішної психологічної реабілітації – це безпечне та відкрите середовище
локальної спільноти Дому Святого Мартіна, безумовне та неупереджене прийняття,
конфіденційність та компетентність спеціалістів. Ефективність та успішність проекту
безсумнівна. Діти хочуть повертатися!

ІІ Освітня платформа для дітей війни
Ц ей проект передбачає ресоціалізацію молоді з прифронтової зони. Протягом цих років,
надаючи реабілітацію дітям «сірої зони», ми помітили великий страх та упередження до
мешканців України, загалом це звичайно пов’язано з різними формами пропаганди і
телебачення Російської Федерації. Діти не мають доступу до освітніх програм і якісного
українського контенту. Ми також помітили що достатньо малого часу потрібно, щоб
заохотити дітей до розвитку і освіти. Ця зміна світогляду є дуже важливим фактором для
подальшого обрання професії для дітей сірої зони. Перебування у Фастові відкривало в
дітях прагнення навчання і здобування навичок потрібних у подальшому розвитку. Це
змотивувало нас і наших Друзів, створити якісні освітні курси для молоді 16+, курси
триватимуть від 7-10 дні з можливістю отримати сертифікат чи диплом.

Напрямки курсів і тренінгів, які ми хочемо реалізувати у 2022 -2023 році
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ІІІ. Мобільний Табір для дітей війни
За останні 6 років Центр Святого Мартіна прийняв понад 600 дітей Донецької та
Луганської області і зараз коли ми бачимо, що ситуація на Сході України дуже неспокійна
та небезпечна, ми розіслали 3 лютого 2022 роки листи до наших Партнерів і Друзів, що ми
готові у разі раптової та жорстокої ескалації військових дій та безперервних обстрілів по
мирному населенню, прийняти від 50 до 100 дітей з прифронтової зони. Діти будуть
забезпеченні повним пансіоном проживанням та харчуванням, Домом святого Мартіна
буде організований соціальний та освітній супровід, а також відпочинок. Спільні дії
плануємо скоординувати з місцевими громадами для можливості повноцінного навчання
дітей. Ми бачимо як в цих днях загострюється ситуація, зокрема 17 лютого 2022 року
обстріл дитячого садочку в станиці. Луганській та школи у с. Врубівка, житлових
будинків у с. Світлодарськ, с.Болотоне, с.Верхньоторецьке , Новогнатівку, Старий Айдар
та навіть залізничну станцію Кіндрашівську – Нову. Тому ми поруч!

Дорогі наші Друзі та Партнери ми дякуємо Вам за молитовну та фінансову підтримку, що
Ви у ці важкі місяці залишаєтеся разом з нами, для нас це велика опора і впевненість, яка
дає можливість з надією дивитися в майбутнє.
Будемо вдячні про підтримку нашим проектів:
Наші реквізити у Польщі
Sekretariat Misyjny OO Dominikanów
ul. Freta 10; 00-227 Warszawa
Santander
PLN:
02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EURO: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Благодійні внески в Україні
Рахунок UA083226690000026000300693927
АТ «Ощадбанк»
Код отримувача – 42595240
Призначення – діти війни

З молитвою
отець Михайло Романів
Директор Дому Святого Мартіна

