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22 lipca 2005 Otwarcie Domu Św. Marcina de Porres

Czerwiec 2008 Pierwsze obchody Dnia Dziecka

Luty 2009 Otwarcie Kuchni dla Ubogich Matki Bożej z 
Lourdes

3 lipiec 2013 Konsekracja Domu Św. Marcina

2013-2015 Remont Centrum Św. Marcina

Listopad 2015 Otwarcie kawiarni ,,San Angelo”

16 grudnia 2015 Konsekracja Domu Św. Marcina

Czerwiec 2016 Budowa boiska sportowego

Październik 2016 Rozpoczęcie działalności rehabilitacyjnej 
dzieci ,, Szarej Strefy”

3 października 2017 Konsekracja Kaplicy przez nuncjusza 
apostolskiego Claudio Gugerotti

Maj 2018 Otwarcie Banku Odzieży

Grudzień 2018 Inauguracja działalności siłowni na świeżym 
powietrzu

15 czerwca 2020 Pierwsza Msza Święta na terenie Centrum 
Marcina

12 października 2020 Odwiedziny Pani Prezydentowej 
Agaty Kornhauser- Dudy

22 października 2020 Poświęcenie fili Centrum św. Marcina 
w Kijowie

Kwiecień 2021 Zasadzenie ogrodu warzywnego we wsi 
Wolicy

Sierpień 2021 Poświęcenie domu letniskowego w Jaremczy

KALENDARIUM: NASZA DUCHOWOŚĆ POSŁUGA
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Święty Marcin de Porres pracą, słowem i byciem 
obok drugiego człowieka próbował
stosować się do Ewangelicznej rady:,, Bądźcie 

miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny
”(Ł.6:36). Podążając za jego przykładem staramy się 
nieść pomoc każdemu kto o nią poprosi.
Bez względu na pochodzenie, wiarę oraz poglądy 
polityczne.

Służymy przede wszystkim 
dzieciom 
z niepełnosprawnościami, 

rodzinom wielodzietnym, osobom 
bezdomnym, sierotom, starszym, 
chorym, będącym na granicy 
ubóstwa  a także ludziom żyjącym 
poza systemem.

Kompleksowa opieka nad 
dziećmi oraz osobami 
żyjącymi na skraju 

ubóstwa. Przeciwdziałanie 
ewentualnym patologiom, 
wsparcie rodziców.

nasza strona: sanmartin.center



JAK MOŻESZ 
NAS 

WSPOMÓC?

PODARUJ 
BLISKIM 

WYROBY 
Z DREWNA

ZAMÓW 
NASZE 

MASKOTKI

WYBIERZ SIĘ 
NA ODPOCZYNEK 
DO JAREMCZY 
W KARPATACH

KUP 
NASZĄ 
CERAMIKĘ

ZAJRZYJ 
DO SKLEPU 

RELIGIJNEGO 
«NIEBO»

ZORGANIZUJ 
REKOLEKCJE 
W NASZYM 
CENTRUM

ODWIEDŹ NASZE
KAWIARNIE 

«SAN ANGELO» 
W KIJOWIE I FASTOWIE

NASI PARTNERZY

WESPRZYJ NAS!

Santander
PLN:      02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EURO:   03 1090 2851 0000 0001 0591 8140

SWIFT: WBKPPLPP

Z dopiskiem: ,, Darowizna dla Domu Św. Marcina”

Nasz adres: Ukraina, obw. Kijowski, m. Fastów, 08500, ul. Zygmunda Kozara 13
https://sanmartin.center

Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10; 00-227 Warszawa



PLANY 
NA 2022 ROK

Rejestracja Fundacji Charytatywnej św. Marcina de Porres

Kolejny etap prac remontowych Ośrodka Pomocy Społecznej i Hospicjum 
w Fastowie przy ul. Kijowskiej 57

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Rozwój projektu Centrum Ewangelizacji z Eko Farmą (we wsi Mała Ofirna)

Rozwój społecznej kawiarni ,,San Angelo” w Kijowie

Kontynuacja projektów socjalnych dla osób z bezdomnością, rozbudowanie 
usług socjalnych i rehabilitacyjnych dla osób dorosłych

Wsparcie działalności Domu Św. Marcina poprzez promocję i utworzenie 
funduszu amortyzacyjnego

Otwarcie piekarni w kawiarni San Angelo w Kijowie z myślą o osobach 
bezdomnych

Utworzenie pracowni tkania dywanów (osoby niepełnosprawne)

nasza strona: sanmartin.center

2021 
200

koszyków 
wielkanocnych 
wręczono osobom 
samotnym

12
podopiecznych 
mieszkało w Domu 
Św. Marcina

13 &17
matek     i   dzieci 
mieszkało w Domu 
Samotnej Matki

80
osób 
skorzystało 
z całorocznej 
rehabilitacji

35
dzieci pobierało naukę 
w Centrum Rozwoju Dziecka

42
uczniów 
pobierało 
naukę 
w katolickiej 
szkole

160
świątecznych posiłków 
wydano osobom samotnym 
na dworcu kolejowym

24 570
darmowych obiadów 
wydano dzieciom 
uczącym się 
w placówce 
edukacyjnej

26 841
ubrań rozdał Bank Odzieży

200
dzieci otrzymało 
paczki 
od Św. Mikołaja

200
paczek rozdano 

rodzinom potrzebującym 
i wielodzietnym

30
 rodzin otrzymało 
pomoc w nagłych 

sytuacjach losowych

4212 
obiadów wydano osobom 
potrzebującym

& 9
dzieci          grup 
z ,,Szarej Strefy” 
wzięło udział 
w turnusach 
rehabilitacyjnych

110

40
wycieczek 
zorganizowano 
dla dzieci  
,,Szarej Strefy”W LICZBACH



Tradycyjnie jak co roku przygotowaliśmy 200 
paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych 
i osób potrzebujących. Każda z nich 
zawierała produkty spożywcze oraz chemię. 
Zorganizowaliśmy Charytatywny Jarmark 
Bożonarodzeniowy oraz spędziliśmy świąteczny 
dzień z osobami bezdomnymi na dworcu 
kolejowym. 
Dzięki naszym Partnerom oraz wszystkim 
Dobroczyńcom otrzymaliśmy termoprasę 
do tabletek oraz koncentrator tlenu, który uratował 
życie naszego ucznia Maksima.

Uczniowie naszej katolickiej szkoły spędzili 
tygodniowe zimowe ferie w domu w Karpatach. 
W lutym 2020 roku potężna zamieć przetoczyła się 
przez obwód Iwano-Frankowski. Uszkodzona została 
znaczna część dachu naszego wakacyjnego domu 
w Jaremczy, wiatr uszkodził okna i drzwi. 
W czerwcu 2021 roku podczas ulewnych deszczy 
obsunęła się ściana wzmacniająca parking. Dzięki 
pomocy dominikańskiej świeckiej wspólnoty 
z Zwolle w Holandii mogliśmy przystąpić do prac 
remontowych.

STYCZEŃ

LUTY

W 2016 roku wspólnie z Christian Resuce Service 
rozpoczęliśmy projekt mający na celu
wsparcie dzieci żyjących na co dzień w strefie wojny. 
Zważając na panujące obostrzenia w tym roku 
przyjęliśmy CZTERDZIESTĄ grupę dzieci ,, Szarej Strefy”. 
Każdy turnus trwał 10 dni.
W 2021 roku skorzystało z niego 9 grup, 110 dzieci 
z obwodów donieckiego i ługańskiego.
Większość z nich przebywała, odpoczywała i była 
rehabilitowana w Fastowie: grota solna,
masaż, hydromasaż, leczenie stomatologiczne, 
hipoterapia. W trakcie turnusów dzieci
uczestniczą w wielu warsztatach: ceramika, stolarstwo, 
kulinaria. Jedna z grup wędrowała
karpackimi szlakami. Specjaliści otoczyli dzieci i młodzież 
kompleksowym programem
redukcji stresu pourazowego. Jedna z grup wędrowała 
karpackimi szlakami. Dla nas to niezwykle ważne 
aby dzieci, które na co dzień żyją w strefie wojny choć 
kilka dni w roku mogły zaznać spokojnego życia.

Ponad 100 krzewów jabłoni oraz 700 sadzonek truskawek 
wraz z dziećmi z naszej katolickiej szkoły zasadziliśmy 
w Wolicy w ramach edukacji ekologicznej. Tego lata 
zebrano i zamrożono ponad 150 kg truskawek do użytku 
wewnętrznego dla całego Centrum Św. Marcina.

MARZEC

KWIECIEŃ

nasza strona: sanmartin.center



Po raz pierwszy od lat nie obchodziliśmy głośno 
i wspólnie Dnia Dziecka. Zwykle teren Centrum 
zamienia się w jeden wielki dziecięcy plac zabaw. 
Ze względu na Covid 19 postanowiliśmy nasze 
świętowanie przenieść do strefy internetu,
 za pośrednictwem którego dzieci mogły 
uczestniczyć w koncercie wokalno- tanecznym 
zorganizowanym na świeżym powietrzu. 
W oprawie muzycznej brało udział 125 dzieci. 
Online w wydarzeniu uczestniczyło 829 rodzin.
Opracowaliśmy plan zagospodarowania terenu 
pod Ośrodek Wypoczynkowy w Małej Ofirnej.

Jako, że na co dzień żyjemy i pracujemy razem 
z naszymi prawosławnymi braćmi, wszystkie
pomocowe akcje łączymy z ich chrześcijańskim 
kalendarzem. Rozdaliśmy 200 paczek
świątecznych dla osób samotnych, starszych, 
potrzebujących i rodzin wielodzietnych.
Rozpoczęliśmy przygotowania do zakończenia 
kolejnego roku szkolnego. Korzystając z okazji,
przypominaliśmy dzieciom najważniejsze 
wartości: dobro, wiara, rodzina, historia.

CZERWIEC

MAJ
Każdego dnia Kuchnia dla Ubogich Matki 
Bożej z Lourdes wydaje posiłki dla tych, 
którzy sami nie mogą sobie 
ich przygotować. Pomysł narodził się 
wiele lat temu w Warszawie i do dzisiaj
z takiej formy pomocy korzystają 
osoby bezdomne, starsze, chore. 
Potrzebujący z całego miasta otrzymują 
ciepłą zupę. Naszym marzeniem jest 
wygospodarowanie dla nich miejsca
by w jednym miejscu wspólnie mogli 
zasiąść przy stole, szczególnie w okresie 
zimowym.

LIPIEC

SIERPIEŃ

W Kijowie przy ulicy Achmatowej otworzyliśmy społeczną 
kawiarnię, której główną misją jest wspieranie działalności 
Centrum Św. Marcina, tworzenie nowych miejsc pracy a także 
pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności. 
Zakupiliśmy food tracka do obsługi różnych chrześcijańskich 
inicjatyw (pielgrzymki, spotkania) jako formę wyjścia do ludzi 
z nową ewangelizacją. Biskup Ordynariusz ojciec Vitalij Kryvitsky 
dokonał konsekracji domu wypoczynkowego w Jaremczy.

nasza strona: sanmartin.center



Przy ogromnym wsparciu naszych 
dobroczyńców wciąż rozwijaliśmy działalność 
naszej kijowskiej kawiarni ,,San Angelo”. 
Docelowo pragniemy aby wypiekany 
w niej chleb przeznaczony był na kanapki 
dla kijowskich osób bezdomnych.
W tym roku zorganizowaliśmy szereg szkoleń 
dla naszych pracowników i wolontariuszy, 
odbyło się kilka warsztatów z komunikacji.
W naszym Ośrodku gościliśmy wolontariuszy 
ze Szwajcarii i Polski. 

Grudzień to miesiąc 
zwiększonej 
aktywności 

charytatywnej. 
Dla dzieci w Fastowie 
przygotowaliśmy 200 
prezentów od św. Mikołaja. 
W domu Samotnej Matki 
mieszkało 13 kobiet, które 
wraz z dziećmi znalazło 
się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

2021 to drugi rok światowej pandemii Covid 19, który miał 
ogromny wpływ na działalność Centrum Marcina de Porres. 
Dzięki społecznej odpowiedzialności i zachowywaniu zasad 
bezpieczeństwa mogliśmy zadbać o naszych pracowników, 
najmłodszych oraz wszystkich którzy zostali nam oddani 
w opiekę. Pomimo wielu utrudnień dzięki otwartości 
naszych pracowników, wolontariuszy i dobroczyńców 
z wielu stron świata, staraliśmy się nieść pomoc wszystkim 
którzy się po nią do nas zwrócili. Prowadziliśmy zajęcia 
językowe (także migowe), teatralne, judo, rehabilitacyjne 
dla dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym, 
socjalizacyjne dla młodzieży oraz z radzenia sobie 
ze stresem pourazowym.
24 września w Kijowie podpisaliśmy umowę współpracy 
z Roma Women Fund ,,Chirikli”.

Co roku każdego 3 listopada 
dziękujemy za wzór do naśladowania 
jaki pozostawił dla nas św. Marcin 
de Porres. W Domu Św. Marcina 
od maja wraz z bratem przebywa 
Dawid, otoczony opieką paliatywną. 
Dlatego jednym z najważniejszych 
obecnie realizowanych projektów 
jest przebudowa i oddanie do użytku 
budynku znajdującego się na terenie 
miejskiego szpitala w Fastowie.

W tym roku udało się ocieplić 
ponad 1400 metrów zadaszenia 
budynku przy ulicy Kijowskiej 
w Fastowie, wyposażyć go 
w dwie dodatkowe klatki 
schodowe, przygotować ściany 
do malowania oraz doprowadzić 
kanalizację do budynku. 
Centrum zapewni wszechstronną 
pomoc paliatywną, hospicyjną oraz 
socjalną osobom nieposiadającym 
dokumentów, samotnym, starszym 
oraz wszystkim, którzy znajdą się 
w nagłych, trudnych sytuacjach 
życiowych. W czasie zimy służyć 
będzie jako noclegowania dla 
bezdomnych.

PAŹDZIERNIK
GRUDZIEŃ 

WRZESIEŃ

LISTOPAD

nasza strona: sanmartin.center

Jednej z nich udało się kupić 
dom w pobliżu Winnicy. 
Oksana, jedna z matek 
pozostała w Fastowie by 
jej dzieci mogły kontynuować 
naukę w naszej szkole. 
Wsparliśmy wiele osób 
samotnych, chorych, 
starszych, zorganizowaliśmy 
wspólne kolędowanie, 
Wigilię dla tych którzy nie 
mieli z kim zasiąść 
przy wspólnym stole. 



DOŁĄCZ DO NAS!
Jeśli masz skończone 18 lat lub więcej… i chcesz 
razem z nami czynić Dobro, zapoznaj się z naszymi 
potrzebami. Może znajdziesz dla siebie przestrzeń i 
miejsce w naszej społeczności. Czekamy na Ciebie!

JAK MOŻESZ POMÓC?

KTO JEST SZCZEGÓLNIE 
POSZUKIWANY?

- masażysta
- choreograf
- szef kuchni
- kierowca
- dentysta
- księgowy
- edukator
- asystent osoby 
z   niepełnosprawnością

- psychiatra
-psychoterapeuta
- menadżer od pozyskiwania      
funduszy
- informatyk
- promotor działań
- twórca stron internetowych
- prawnik od spraw 
rodzinnych

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ PRZYJMIEMY KAŻDĄ 
POMOC!

ŚWIADECTWO NASZEGO WOLONTARIUSZA:

Po Bogu, dzieci są moimi najlepszymi przyjaciółmi i nauczycielami. Uczą mnie uważności, 
życzliwości i cierpliwości. Uważam się za osobę pozbawioną twórczych zdolności. 
Narysuję słońce, chmurę, drzewo. To one nauczyły mnie zwracania uwagi na kolory, łączenia ich 
ze sobą, pracy z plasteliną, pokazały jak połączyć ze sobą różne materiały by powstało 
coś pięknego, np. ze skarpetek, butelek po napojach. Bycie z nimi, możliwość patrzenia jak rosną, 
uczą się i zmieniają jest dla mnie największym darem od Boga.

PRZYJEDŹ DO NAS: 

Na tydzień, 
miesiąc, na dłużej

Indywidualnie 
lub w grupie

POMAGAJ ZDALNIE:

poszukujemy tłumaczy 
języka angielskiego, 
polskiego, niemieckiego

prowadź szkolenia 
dla pracowników i naszych 
wolontariuszy

organizuj zajęcia 
tematyczne dla dzieci

Katerina Chvalova
nasza strona: sanmartin.center



Z głębi serca dziękujemy wszystkim naszym 
Partnerom i Dobroczyńcom!
Dzięki Wam możemy wspierać tych, którzy potrzebują 
pomocy.
Dzięki Waszej wrażliwości świat staje się lepszy.

© Centrum Św. Marcina, 2021


