
 BEJRUT „DAJ PRACĘ!” -  odbudowa zniszczonych miejsc pracy  w okresie
sierpień-październik 2020

• Projekt  „Daj  Pracę!”  został  uruchomiony  w  Bejrucie  w  celu  wsparcia  szybkiej  i
efektywnej  odbudowy  zniszczonych  miejsc  pracy  tj.,  sklepy,  zakłady  usługowe,
warsztaty etc. Projekt jest prowadzony także w Aleppo i Tunisie

• Działania pomocowe organizowane są w oparciu o Kościół Św. Michała, Redemptoris
Mater  oraz  wolontariuszy  i  pracowników  lokalnych  organizacji  pomocowych  i
stowarzyszeń

• W powyższym okresie odnowiliśmy 3 miejsca pracy oraz dokonaliśmy drobnej renowacji
drzwi w pralni

• Łączny koszt: 3100 USD (zawiera także wynagrodzenie dla grupy 15-20 robotników)

• W dalszej fazie projekt będzie rozwijany w ramach możliwości budżetowych 

Stowarzyszenia (oraz parterów z Caritas Łódź), a także potencjalnej kooperacji z 

lokalnymi podmiotami



1:  JOE  -  Zakład fryzjerski

1. Informacje:
 Joe jest  osobą bardzo towarzyską,  pełną energii,  a swoją pracę wykonuje z pasją.  W

prowadzonym przez siebie salonie posiadał profesjonalny sprzęt, a wystrój wnętrza był
bardzo  stylowy.  W ramach  pomocy  skupiliśmy  się  na  zapewnieniu  mu  niezbędnych
napraw w celu reaktywacji zakładu.

 Ortodox Hospital Street, Rmeil;
 
2. Wykonane prace:

 Wstawienie nowych szklanych drzwi wejściowych
 Instalacja przesuwanych drzwi w toalecie
 Naprawa szyb w dwóch oknach

3. Koszt: 1350 USD

5. Przed/ W trakcie / Po wykonanych pracach:

  
                        

   



      
 

               



2. Mireille  – Salon piękności

      

1. Informacje:

 Miereille jest szefową salonu piękności “Beauty Angel Center”. Podczas wybuchu zakład
doznał  wielu  uszkodzeń  zewnętrznych  (okna,  drzwi),  także  część  wykorzystywanego
przez Miereille sprzętu uległa zniszczeniu. Oprócz renowacji okien i drzwi, zakupiliśmy
także maszynę do depilacji woskiem – niezbędną do kontynuacji pracy.

 El Naher, Arminia Street, Mar Mikhail;
 

2. Wykonane prace:

 Wstawienie nowych szklanych drzwi wejściowych
 Wstawienie dwóch nowych okien
 Wymiana szyb w 5 ½ okien
 Zakup maszyny do depilacji woskowej

3. Koszt:  1500 USD



5. Przed/Po/W trakcie prac:

 

 

 



3 . Georges –  sklep z artykułami budowlanymi/elektrycznymi

1. Informacje:
• George  prowadzi  sklep  z  narzędziami  elektrycznymi  i  artykułami

budowlanymi. Zazwyczaj nasi pracownicy zaopatrują się u niego, gdyż jego
sklep znajduje się w rejonie naszych działań. Gdy wstawiliśmy mu nowe
szklane drzwi wejściowe, przestał brać pieniądze za zamawiane przez nas
artykuły. Długo musieliśmy mu tłumaczyć, żeby zmienił zdanie.

• Kontakt: Armenia Street, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
• Wymiana szyby w witrynie sklepowej i drzwiach

3. Koszt: 230 USD

4. Przed / Po:

      



4.  Najem - pralnia – naprawa drzwi – 20 USD (Lamartine Street)  –  brak
zdjęć.


