
Вікентійська гавань 



Про проект 
•  "Вікентійська пристань" – проект, ініційований отцями 
Місіонерами святого Вікентія де Поля, Дочками Милосердя, 
“Деполь-Україна” та “Спільнотою в діалозі”. 

•  Проект спрямований на те, щоб подати руку допомоги людям 
незалежно від їх національності, кольору шкіри або релігії, тим, 
хто з різних причин опинився на вулиці, допомогти їм в 
реінтеграції у суспільство, щоб відновити їх власну гідність, 
здобути фінансову незалежність, навики, вправність і надію на 
майбутнє. Більше 80% учасників успішно завершили програму 
реабілітації. Більш того, багато з них діляться своїм досвідом з 
іншими людьми в центрах і стають їх наставниками. 

•  У зв'язку зі зростаючими потребами, виходячи з очевидних 
причин та обставин, з якими стикається Україна, нам необхідно 
удосконалити послуги і будувати нові реабілітаційні приміщення. 
Але це не буде можливим без достатньої допомоги донорів. 

 



Те, що ми зробили в минулому  
Наші основні види діяльності та послуги діють на чотирьох рівнях 
одночасно: 
 
1. Створено  їдальню для бездомних людей (великий автобус-
їдальня). Забезпечуємо їх гарячими стравами в Одесі. Крім того, 
пропонуємо першу допомогу людям на вулицях. Послуга доступна 
з понеділка по п'ятницю. 
 
В Одесі ми також створили центр для бездомних, які мігрують по 
країні або людей, що приїжджають зі Сходу України (АТО) з 
проханням про допомогу. Їх забезпечуємо змінним одягом, мають 
можливість користуватись гарячим душем, допомагаємо їм 
відновити втрачені документи. (Всі послуги є безкоштовними; вся 
наша діяльність фінансується за рахунок пожертвувань). 



Те, що ми зробили в минулому  
2. Будинок спільноти, будівництво якого почалося восени 2011 
року, розташований в 20 км від Одеси в селі Фонтанка. Це 
духовний центр і місце для зустрічі волонтерів, організації та 
планування діяльності. 



Те, що ми зробили в минулому  
3. 12 грудня 2012 в невеликому селі Булдинка, який знаходиться 
приблизно в 40 км від Одеси, був відкритий реабілітаційний центр 
для реабілітації залежних чоловіків. 

•  Центр складається з одного будинку, каплиці, невеликої ферми і 
великого саду. Ведеться будівництво другого будинку для 
чоловіків, які беруть участь в програмі. Реабілітація також 
включає в себе фізичну працю (працетерапія) як назовні, так і  в 
приміщеннях центру. 

•  З метою реабілітації, а також щоб стати самодостатніми, ми 
плануємо побудувати невелику сироварню. Це дасть 
можливість використання молока від корів, яких тримає центр, і 
молока від корів у людей з навколишніх сіл – це забезпечить 
достатню кількість сировини для початку виробництва та 
реалізації сиру на ринку. На даний час існує необхідність у 
створенні більших стаєнь для тварин. 



Те, що ми зробили в минулому  
4. Жіночий реабілітаційний центр знаходиться в 40 км від Одеси в 
селі Візірка. Центр розташований в безпосередній близькості від 
місцевої школи, де мають можливість навчатись діти матерів, які 
проходять програму реабілітації. 

•  Програма в жіночому центрі ідентична програмі в чоловічому. В 
даний час ми в процесі будівництва робочого цеху, де жінки 
зможуть вивчити та здобути ремесло. Здобуття ремесла є 
частиною терапії, а також засобом, щоб стати самодостатніми і 
розвивати нові навики. Програма є безкоштовною. 



“Деполь Україна” 
•  Отці Місіонери  прибули в Одесу в жовтні 2010 року за 
запрошенням владики Броніслава Бернацького для служіння 
вбогим і потребуючим з харизмою св. Вікентія де Поля. Від 
самого початку отці  Місіонери хотіли працювати на цій 
території, бо в цій частині України ще не існувало їх монастиря, і 
вони відчували необхідність служіння бідним. Тут знайшлося 
місце, яке стало благодатною пристанню для гілок Вікентійської 
Родини, щоб відповідати на потреби бідних. 

•  Назва “Вікентійська пристань” не випадкова - кораблі приходять 
в гавань, щоб доповнити свої запаси перед майбутнім 
плаванням, побачити нові горизонти, а також щоб в бурю 
перебути в безпеці... 

•  Пристань, до якої ми запрошуємо окремі гілки Вікентійської 
родини – нагода, середовище, можливість спільної діяльності, 
співпраці, взаємодопомоги і служіння. 



“Деполь Україна” 
•  Першими зац і кавились прац івники та волонтери з 
всеукраїнського благодійного фонду “Деполь Україна” – який є 
однією з гілок Вікентійської Родини. 6 січня 2011 року вони 
відкрили свій проект “Допомога бездомним на вулицях Одеси”. 
Цей проект має три напрямки: 

•  Соціальний патруль на вулицях 

•  Послуги денного центру  

•  Послуги по влаштуванню бездомних Одеси в лікарні 



“Деполь Україна” 
Соціальний патруль на вулицях 
•  допомога з юридичних питань (консультації, відновлення 
документів), надання невідкладної медичної допомоги, 
виявлення потребуючих, статистика. 

 
Послуги денного центру 
•  бідні мають змогу прийняти душ, змінити одяг, індивідуальні 
зустрічі (щоб дізнатись потреби – можливо відновлення 
документів, оформлення посвідчення тощо). 

Послуги по влаштуванню бездомних Одеси в лікарні 
•  Влаштування, подальший  супровід та їх перебування там 

(догляд, ліки). 
•  Також проект взаємодіє з державними структурами, неприбутковими 

благодійними організаціями та християнськими церквами. 



“Деполь Україна” 

•  Отці Місіонери звернулись в Париж до Дочок Милосердя, щоб 
вони допомагали в спільному служінні потребуючим. Перші 
сестри приїхали в Одесу в жовтні 2011 року. Сестри служать як 
медсестри в “Деполь Україна”, а також як духовний супровід у 
формуванні працівників та волонтерів в дусі вікентійської 
духовності. 

•  http://www.depaulukraine.org/ 
•  www.facebook.com/pages/ВБФ-Деполь-Украина-в-Одессе/

323322024527493?fref=ts 





Будинок спільноти 
•  Будинок спільноти, будівництво якого почалося восени 2011 року, 
розташований в 20 км від Одеси в селі Фонтанка. Це духовний 
центр і місце для зустрічі волонтерів, організації та планування 
діяльності. 

•  В будинку є каплиця у формі човна. Каплиця є духовним центром 
“Вікентійської пристані“. 

 



Реабілітаційний центр 
“Спільнота в діалозі” 

•  12 грудня 2012 в невеликому селі 
Булдинка , який знаходиться 
приблизно в 40 км від Одеси, був 
відкритий реабілітаційний центр 
для реаб і л і тац і ї залежних 
чоловіків. 

•  Центр складається з одного 
будинку, каплиці, невеликої ферми 
і велико го саду. Ведеться 
будівництво другого будинку для 
чоловіків, які беруть участь в 
програмі . Реабілітація також 
включає в себе фізичну працю 
(працетерапія) як назовні, так і  в 
приміщеннях центру. 



Реабілітаційний центр 
“Спільнота в діалозі” 

•  Розпочалось все майже 24 роки тому. Отець Маттео Паніцері СМ був 
відповідальний за Марійну Молодь в Римській провінції. Одного разу до 
нього батько привів сина, залежного від наркотиків, про якого сказав, що 
“... йому вже або тюрма, або смерть – більше нічого не залишилось. Вся 
надія лиш на тебе, отче”. І отець Маттео лишився сам на сам з тим 
хлопцем в парафіяльному домі. Не знав, що його чекає далі, що робити з 
тим хлопцем. За якийсь час до нього привели ще декількох таких хлопців 
(чутка що він взяв до себе залежного хлопця швидко розлетілась по 
парафії). Так зародилась “Спільнота в діалозі”. І не хлопці були 
проблемою, а у хлопців були проблеми, пустота, яку заповнила 
залежність. І так крок за кроком отець і хлопці почали на власному досвіді 
і щоденному бутті виводити правила і принципи “Спільноти в діалозі”. 
Отець Маттео, як і святий Вікентій де Поль, з усією своєю любов’ю 
прийняв хлопців, любив в них Господа, служив їм і лікував добротою, 
теплом, турботою. А вони просили його про строгі правила, бо без правил 
та принципів нічого б не вийшло, жодна спільнота не може існувати без 
цього. І так із щоденного досвіду зародились правила спільноти. 



Реабілітаційний центр 
“Спільнота в діалозі” 

•  12.12.12 о 12:00 дня,  коли весь світ чекав кінця світу,  Отці 
Місіонери, на чолі з владикою Броніславом Бернацьким 
посвятили будинок і відкрили Реабілітаційний центр для 
чоловіків. Владика Броніслав дуже радіє і всіляко допомагає 
“Спільноті в діалозі”, можна сказати є одним із духовних 
покровителів центру. Отак в Україні постав реабілітаційний 
центр. 



Реабілітаційний центр 
“Спільнота в діалозі” 



Реабілітаційний центр 
“Спільнота в діалозі” 

•  В цьому році ми вдячні Богу і всім 
добродіям, які сприяли відкриттю 
15.04.15 реабілітаційного центру 
для жінок в Одеській області. 

•  В роботі отці застосовують різні 
методи та терапії для допомоги 
залежним жінкам та чоловікам, але 
основним і найголовнішим є діалог, 
відкритий діалог про все, діалог з 
довірою, без обману, діалог з 
любов’ю. 

•  На сьогоднішній день  жінки з 
реабілітаційного центру випікають 
для обох центрів 50 буханок 
запашного домашнього хліба (це 
хліб для забезпечення потреб на 
тиждень). І це велике досягнення 
на їх тернистому шляху.  



Те, що ми плануємо 
•  За підтримки Посольства Республіки Словенії в Києві та інших 
зацікавлених сторін, 22 вересня ми плануємо організувати 
благодійний прийом у м. Києві, під час якого буде презентація 
проекту "Вікентійська пристань". 

  

Те, що ми просимо 
•  Ми ласкаво просимо Вас взяти участь у нашому благодійному 
прийомі, ставши нашим інформаційним партнером, допомогти у 
поширенні інформації серед бізнес-спільноти, щоб підтримати 
нашу діяльність та послуги. 



•  Для отримання більш 
детальної інформації , 
будь-ласка, телефонуйте:  

•  Отець Томаж Мавріч CM – 
моб.: (097) 255-5615 

•  Отець Михайло Талапканич 
СМ – моб.: (097) 748-4049; 
@: marnost@ukr.net 

•  www.svincent.org 
•  www.facebook.com/

VincentianHarbour 
•  www.facebook.com/pages/

Famvinukraine 
 

 

Контакти 


