
Podsumowanie działań dot. wsparcia materialnego, żywnościowego i medycznego w
Bejrucie: sierpień-październik 2020

• W początkowej fazie w sierpniu, podjęliśmy działania wraz z lokalnymi NGO,
pod kątem pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu (w tym zagranicznym
uchodźcom  i  migrantom  zarobkowym,  którzy  znaleźli  się  w  tragicznym
położeniu  i  mają  bardzo  ograniczony  dostęp  do  opieki  socjalnej  i
medycznej). Środki przeznaczone zostały głównie na wsparcie kuchni polowej
(dzięki nam wydano ponad 100 posiłków), wsparcie afrykańskich migrantek
(witaminy, leki, artykuły higieniczne, owoce i warzywa, pokrycie czynszu,
opłata  hospitalizacji),  syryjskich  uchodźców  (zakup  leków),  oraz  osób
starszych i samotnych matek (leki, mleko w proszku, pampersy)

• We wrześniu z kolei pomogliśmy 2 rodzinom śmiertelnych ofiar wybuchu (Ali
i  Ibrahim),  jednej  samotnej  matce  (Iman)  oraz  rodzinie  pana  Najiba
(wsparcie materialne + pokrycie operacji oka jego syna)

• Łączny koszt powyższych działań: 1750 USD

• Głównym celem naszych dalszych projektów pomocowych wciąż będzie odbudowa
miejsc pracy i mieszkań, natomiast zamierzamy także doraźnie udzielać tego
typu pomocy osobom potrzebującym i poszkodowanym w wyniku eksplozji.

1. Pierwsza połowa sierpnia

500 USD:

• Kuchnia  polowa:  zakup  300  opakowań  do  wydawki  żywności,  sfinansowanie
wydania minimum 100 posiłków, 10 kg mąki, 10 kg cukru, 10 l. oleju;

• Afrykańskie  migrantki  (w  wyniku  eksplozji  straciły  dach  nad  głową,
przeniosły się do palestyńskiej dzielnicy, gdzie mieszkały w ok. 40 w
jednym  domu)  –  zakup  artykułów  higienicznych  (2  „torby”  chusteczek,
podpasek, mydła, proszku do prania), zakup witamin, leków i ok 25 kg
owoców i warzyw;

• za  ok.  100  USD  zakup  środków  uspokajających  i  innych  leków  dla  osób
starszych cierpiących na cukrzycę, choroby krążenia;

• 12 opakowań pampersów i 12 kg mleka w proszku dla samotnych matek.

2. Druga połowa sierpnia

500 USD:

• 280 USD – czynsze dla 3 mieszkań, dla afrykańskich migrantek (ok. 16
osób);

• 140 USD – wsparcie dla 30 migrantek z Afryki: produkty higieniczne, środki
czystości, zakup środków dezynfekujących i maseczek, opłacenie 2 wizyt w
szpitalu  i  zakupu  leków  dla  osób  z  problemami  jamy  brzusznej,  zakup
witamin, napełnienie 2 butli gazowych (dla kuchenek w mieszkaniach);

• 80 USD – wsparcie dla syryjskich uchodźców: leki na nadciśnienie i astmę,
pampersy i mleko w proszku. 



  

 

  

           

         



3. Wrzesień 2020 

• Pomoc rodzinie  Alego (ulica Khandak al Ghamik): pracownik portu, zginął
podczas  wybuchu  osieracając  dwójkę  dzieci.  Wdowa  pracuje,  ale  zarabia
niewielkie pieniądze. Kobietą opiekuje się brat i rodzice Alego. 
W ramach wsparcia zakupiliśmy trzymiesięczny zapas leków dla ojca Alego
(cierpi na problemy z nerkami) oraz przekazaliśmy wsparcie finansowe –
łącznie 200 USD

        

• Pomoc  rodzinie  Ibrahima (osiedle  Burj  Baradine):  pracownik  portu,
utrzymywał  swoich  rodziców,  siostrę  i  pomagał  bratu.  Po  jego  śmierci
rodzina znalazła się w dramatycznej sytuacji materialnej, nie wspominając
o wielkim bólu rodziców. Przekazaliśmy wsparcie na pokrycie 3 miesięcy
czynszu oraz pomoc finansową, łącznie 200 USD

                 

• Pomoc rodzinie Najiba (Ashrafiyeh): mieszkanie rodziny zostało kompletnie
zniszczone a syn doznał bardzo poważnych obrażeń – stracił jedno oko, a o
drugie  lekarze  wciąż  walczą.  Chłopak  kończył  właśnie  studia
inżynieryjne(rodzina prosiła o nie publikowanie zdjęć syna). Przekazaliśmy
100 USD na pokrycie kosztów pierwszego zabiegu okulistycznego oraz 200 USD
jako wsparcie na zakup materacy do spania i produktów żywnościowych. 

• Pomoc dla Pani  Iman (aktualnie mieszka w Sydonie): samotna matka dwójki
dzieci, w bardzo trudnej sytuacji materialnej –  50 USD (nie publikujemy
fotografii, kobieta jest prawdopodobnie ofiarą przemocy domowej)

 


