„Daj Pracę!” - odbudowa miejsc pracy w Bejrucie, listopad 2020
•

W listopadzie 2020 pomogliśmy odnowić 9 miejsc pracy

•

Koszt: 5491 USD (włączając wynagrodzenie 15-20 profesjonalnego zespołu budowlanego)

•

Prace prowadzone były we współpracy z Kościołem Św. Michała w dzielnicy Mar Mikhail
w Bejrucie, Redemptoris Mater Liban oraz WPF, przy wsparciu lokalnych wolontairuszy z
neokatechumenatu

•

Naszym głównym partnerem krajowym pozstaje Caritas Łódź, znaczne wsparcie
otrzymaliśmy także od Caritas Poznań

•

Jedno z miejsc zostało odnowione we współpracy z NGO Forum For Development Culture
& Dialogue, www.fdcd.org)

•

Od sierpnia wsparliśmy odtworzenie 13 miejsc pracy za łączną kwotę 8591 USD

•

Prace będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach, w ramach posiadanego budżetu i
współpracy z lokalnymi organizacjami

1. FARID
Informacje: Farid jest ojcem dwóch dziewczyn, jedna z nich jest zamężna, druga mieszka wraz z
nim. Na życie zarabia piekąc rogaliki, które następnie pakuje i sprzedaje do lokalnych piekarni.
Jego mieszkanie zostało zniszczone podczas wybuchu, ale lokalne NGO pomogły wyremontować
lokum. Nie posiadał jednak środków finansowych na kontynuacje pracy. Postanowiliśmy wesprzeć
go poprzez zakup znacznego zapasu torebek z logo, co umożliwiło mu stanięcie na nogi.
Lokalizacja: Qobbayat, Patriarch Arida St.
Udzielone wsparcie: zakup torebek z logo, koszt: 260 USD

2. SALPI
Informacje: Salpi prowadzi sklep z artykułami gospodarstwa domowego. Od 30 lat jest wdową,
samotnie wychowała 3 dzieci, jedna z córek jest zamężna. Jej sklep został uszkodzony w efekcie
eksplozji – zniszczone zostały podwójne szklane drzwi wejściowe.
Lokalizacja: Armenia Street
Udzielone wsparcie: Wstawienie jednych dużych szklanych drzwi wejściowych + zabezpieczenie
nylonem i drewnianą ramą drugich, koszt: 850 USD

3. PIERRE
Informacje: Pierre prowadzi sklep z alkoholem domowej produkcji i słodyczami. Jest żonaty,
posiada 2 córki. Wsparcie dla Pierra zostało udzielone we współpracy z organizacją FDCD
Lokalizacja: Qobbayat
Udzielone wsparcie: odnowienie drzwi wejściowych i metalowej osłony, odnowa tynków, remont
stalowych elementów w suficie, koszt: 850 USD + 650 USD (FDCD)

4. RENEE
Informacje: Renee jest wdową, posiada córkę i syna, jednak samodzielnie prowadzi sklep, który
został poważnie uszkodzony podczas wybuchu
Lokalizacja: Armenia Street
Udzielone wsparcie: rekonstrukcja 4 skrzydeł zewnętrznych drzwi, naprawa sufitu, elektryki, tynki,
koszt: 650 USD

5. FADEL
Informacje: Fadel jest księgowym, posiadającym biuro niedaleko portu. Ze względu na zniszczenia
nie mógł kontynuować pracy. Postanowiliśmy pomóc mu odnowić biuro
Lokalizacja: Armenia Street
Udzielone wsparcie: wstawienie szyb w 3 oknach i drzwiach balkonowych, remont ścian (cement)
i ich pomalowanie, koszt: 605 USD

6. DZAGLIG
Informacje: Dzaglig straciła męża w wybuchu, a jej zakład szwalniczy został częściowo
zniszczony. Dzięki naszej pomocy udało się naprawić uszkodzone maszyny i teraz Dzaglig może
kontynuować pracę, w której towarzyszy jej bezrobotny syn
Lokalizacja: Jbeily Street
Udzielone wsparcie: naprawa 3 maszyn szwalniczych, koszt: 56 USD

7. MICHEL
Informacje: Michel prowadzi biznes rodzinny – sklep odzieżowy na osiedlu Karantina. W wybuchu
stracił wszystkie okna i drzwi balkonowe. Zniszczeniu uległo także jego biuro. Sprzedawca uzyskał
cześciowe wsparcie od innych NGO, ale nie brakowało mu środków na drobne prace fabryczne i
instalacje nowych okien i drzwi
Lokalizacja: Karantina
Udzielone wsparcie: pokrycie kosztów instalacji i drobnej obróbki okien i drzwi, koszt: 870 USD

8. GEORGE
Informacje: George jest fryzjerem, od ponad 10 lat prowadzi swój zakład. Jest żonaty, ma 2 córki i
syna
Lokalizacja: Pharaon Street, okolice kościoła Św. Michała
Udzielone wsparcie: zakup specjalistycznego krzesła, koszt: 200 USD

9. ELLIE
Informacje: Ellie prowadzi sklep z telefonami, w którym osobna cześć była wydzielona do
sprzedaży artykułów spożywczych dla mieszkających w Bejrucie Afrykańczyków. Sklep został
poważnie uszkodzony podczas wybuchu. Elliemu udało się wyremontować wnętrze, ale zabrakło
mu pieniędzy na naprawę szklanych drzwi. Gdy dowiedział się, że mu pomożemy, dopłacił z
własnej kieszeni 50 dolarów
Lokalizacja: Ghemayzeh
Udzielone wsparcie: Wstawienie 2 nowych dużych szklanych wejściowych drzwi, koszt: 1150
USD + 50 USD (dopłacone przez właściciela)

