
Odbudowa zniszczeń w mieszkaniach: sierpień-październik
2020

• Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Kościołem Św. Michała w Bejrucie, 

Redemptoris Mater oraz lokalnych wolontariuszy 

• Naszym głównym partnerem krajowym jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Znaczne 

środki na prowadzone prace przekazała także Caritas Poznań 

• W powyższym okresie prowadziliśmy prace w 18 mieszkaniach

• Łączny koszt: 17,260 USD (zawiera wynagrodzenie naszej 15-20-osobowej syryjsko-

libańsko-palestyńskiej ekipy remontowej)

• W raportach nie podajemy nazwisk rodzin ani ich numerów telefonów

• Dom Wschodni – Domus Orientalis zamierza kontynuować i rozbudowywać poniższe 

działania w ramach gromadzonych środków, wsparcia Partnerów oraz współpracy z 

lokalnymi podmiotami

       



1. Michelle

1. Informacje:

• Michel  i  Lilian  mieszkają  wraz z  4 dzieci:  najstarszy  syn jest  żołnierzem i  tylko  on w
rodzinie  zarabia  pieniądze.  Rodzina  jest  bardzo  uboga,  mieszka  w  małym,  biednie
wyposażonym mieszkaniu (zamiast  podłogi betonowa wylewka).  Michel cierpiał  na raka
krtani, mimo to jest osobą bardzo sympatyczną i towarzyską. Po zakończeniu naszych prac
Michel wraz z rodziną przyszli do kościoła podziękować za okazaną pomoc.

 Hawi Garder Area, Mar Mikhail;
 
2. Prace wykonane w apartamencie:

• Wymiana szyb w 4 drewnianych oknach
 Wymiana szyby w aluminiowych drzwiach

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie materialne / paczki pomocowe

4. Przed/Po wykonanych pracach:

  
   

  

 

            



2.  Charlotte

      
1. Informacje:

• Charlotte  mieszka  wraz  ze  swoją  szwagierką,  bratem  i  2  dwójką  nastoletnich  dzieci.
Ułożona rodzina,  która w wyniku kryzysu ekonomicznego znalazła  się w bardzo trudnej
sytuacji. Aktualnie tylko szwagierka Charlotte pracuje, przez co rodzina nie mogła pozwolić
sobie na przeprowadzenie remontu zniszczeń.

 Ossily Street, Mar Mikhail;
 
2. Prace wykonane w mieszkaniu:

• Wymiana szkła w 4 oknach
 Wymiana szkła w 3 aluminiowych drzwiach
 Wstawienie nowej szklano-aluminiowej witryny balkonowej

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie materialne / paczki pomocowe

4. Przed/Po:

  
 
 

 

    



3.  Joseph

1. Informacje:
• Joseph mieszka wraz z żoną i dwójką dzieci (syn i córka: 29 i 35 lat, oboje nie pracują).

Joseph ma problemy z nerkami (na szczęście dializy i leki są refundowane) 
 Patriarche Arrida St., Mar Mikhail

 
2. Wykonane prace:

• Wstawienie nowych szyb w 4 oknach
 Wymiana szkła w drzwiach wejściowych
 Wymiana płytek podłogowych w kuchni (w wyniku wybuchu doszło do trzęsienia ziemi i w

części mieszkań odnotowano poważne zniszczenia podłóg i ścian)

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie materialne / paczki pomocowet

4. Przed / Po:

  

  
 
      



 4.  Josephine 

   
1. Informacje:

• Pani  Josephine  jest  bardzo  ubogą  osobą,  mieszkającą  z  synem  (aktualnie  bezrobotny).
Staruszka ma problemy zdrowotne, prawdopodobnie cierpi na demencję. Gdy zaczęliśmy
prace  w jej  mieszkaniu,  nie  pozwoliła  nam naprawić  jednego z  okien,  twierdząc:  „Inni
ludzie też potrzebują pomocy!”

• Kassouh Street, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:

• Wymiana szyb w 4 oknach

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie psychologiczne / paczki pomocowe

4. Przed/ Po wykonanych pracach:

       

  
 
 



5.  Katia

      

1. Informacje:
 Katia mieszka ze swoim bratem, ich ojciec zmarł a matka czasem mieszka z nimi. Mimo, iż

Katia pracuje w aptece, a brat jest żołnierzem, to oboje są bardzo ubodzy.
 Kobbeyat, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
 Zaprawa i izolacja 2 okien
 Wstawienie 2 nowych okien
 Naprawa drzwi balkonowych  (szyby dla dwóch skrzydeł drzwi)
 Naprawa szyby w oknie nad balkonem

3.. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie materialne / paczki pomocowe

4. Przed / Po wykonanych pracach: 

  
 
 
 

 



 6 -7:  Nisrine i Ilham 

1. Informacje:
 Mieszkania Nasrine i Ilham znajdują się w tym samym budynku. Ilham jest ciotką Nasrine,

niestety obie są aktualnie bezrobotne. Nisrine pracowała jako misjonarka w Sudanie, ale ze
względu na epidemię COVID19 musiała przerwać pracę.

 Assad Rustom, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
 Nasrine:  wstawienie  jednego nowego okna, wymiana szyb w dwóch innych, wstawienie

nowych drzwi 
 Ilham:  naprawa  jednego  okna,  wstawienie  szyby  w  jednym  oknie,  naprawa  drzwi

balkonowych

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedziny / wsparcie materialne / paczki pomocowe

4. W toku prac:

     



8.  Rita 

      

1. Informacje:
 Pani Rita mieszka ze swoimi dwiema siotrami: Terez i Georgette. Kobiety są bardzo biedne

a tylko Rita pracuje na pół etatu w szwalni. Staruszki nie dość, że przeszły traumę związaną
z wybuchem, to jeszcze na drugi dzień zostały okradzione.

 Armenia Street, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
 Zaprawa i tynki (balkon, drzwi wejściowe, okna)
 Instalacja dwóch nowych stalowych okien na balkonie
 Naprawa szyb w 7 oknach
 Instalacja jednych dużych nowych drzwi wejściowych
 Instalacja 1 nowych drzwi balkonowych
 Malowanie całego mieszkania + malowanie okien 

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedzanie rodziny / paczki / wsparcie materialne

4. Przed/Po/W trakcie prac:

       

         





9.  Samer 

      

   
    

1. Informacje:
• Pan Samer mieszka wraz żoną, oboje są bardzo spokojni, towarzyscy i kulturalni. Rodzina

posiada  sklep,  który  został  całkowicie  zniszczony.  Nie  bacząc  na  własną  tragedię,  pan
Samer postanowił oddać wszystkie produkty spożywcze ze sklepu poszkodowanym. Jego
sklep naprawia inne NGO, więc my skupiliśmy się na dokonaniu napraw w mieszkaniu

 Aleksander Flemming Street, Mar Mikhail

 

2. Wykonane prace:

• 1 nowe drzwi do sypialni
• 1 nowe duże drzwi wejściowe
• Naprawa szkła w 4 oknach
• 1 nowe drzwi balkonowe
• Wstawienie szkła do dwóch drewnianych drzwi

3. Propozycje dalszego wsparcia: odwiedzanie rodziny



5.Przed/Po:

     

 
  

  
 
 
      
 
  
        
   

          



10:  Toni 

  
      
      

1. Informacje:
 Rodzice mieszkają z jednym – nie pracującym synem. Jedynie ojciec pracuje jako projektant

w szwalni.
 Rum Street, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
 Tynki i malowanie całego pokoju (sufit + ściany)
 Instalacja dużych drzwi wejściowych wraz z malowaniem

3. Propozycje wsparcia w przyszłości: odwiedzanie rodziny

4. Przed / Po:

   



11.  Pamela 

      

1. Informacje:
 Pamela mieszka wraz z rodzincami, studiuje zarządzanie. Rodzice pracują, ale ich pensja

została obcięta o 50 % ze względu na kryzys ekonomiczny
 Kobbeyat, Mar Mikhail

 
2. Wykonane prace:

 tynki i zaprawa na balkonie i w salonie
 wstawienie jednych nowych drzwi w sypialni
 naprawa jednych drzwi balkonowych i wstawienie szyb

3. Propozycje wsparcia w przyszłości: odwiedzanie rodziny/paczki/wsparcie materialne

4. Po wykonanych pracach:

        

        

   



12. Sami 

1. Informacje:
• Sami mieszka wraz z żoną w starym, stylowym mieszkaniu. W wyniku wybuchu ponad 10

okien, drzwi wejściowe, balkonowe jak i wnętrze mieszkania uległy zniszczeniu. Remont
ich mieszkania był dotychczas największą z inwestycji.

• Pharaon Street, Mar Mikhail

2. Wykonane prace:
• Wstawienie 8 nowych, dużych okien (cześć szyb została wstawiona przez innego darczyńcę)
• Naprawa 3 okien wraz ze wstawieniem szyb
• izolacja i cement dla 8 okien
• Wstawienie jednych dużych nowych drzwi wejściowych
• Naprawa drzwi balkonowych i wstawienie szyby
• malowanie wszystkich okien i drzwi

3. Propozycje wsparcia rodziny w przyszłości: odwiedziny



5. Przed/Po/ W trakcie prac:



      



13:  Kemal  (Pharoh Street) – jedynie pokrycie
cementem dziur w balkonie 

15:  Samer (Badawi)  –  wstawienie  szyby  w
jednym oknie

14:  Rita  Iwaz (Kashouh/  Jbaily  Street)  –
pokrycie dziur na balkonie oraz naprawa sufitu

16:  Dawid  (Kashouh  Street/  Jbaily  Street)  –
naprawa ściany i malowanie 



17:  Sabah    (Armenia  Street)  –  wstawienie
nowych drzwi wejściowych
        

18:  Joseph  Boustani  -  naprawa  drzwi
aluminiowych, wstawienie szyb w 4 oknach 


