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I. WSTĘP

Wspólna Misja Domu Wschodniego-Domus Orientalis i
Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Libanie rozpoczęła się
kilka dni po eksplozji, mającej miejsce dn.04.08.2020r.
Dzięki dwóm zbiórkom diecezjalnym, hojności polskich
darczyńców  i  współpracy  z  libańskimi  podmiotami
pracujemy  już  półtora  roku,  nie  zwalniając  tempa  i
dostosowując działania do zmieniających się potrzeb.

W  początkowej  fazie  staraliśmy  się  skupiać  na  jak
najszybszym  usuwaniu  skutków  eksplozji,  operując
głównie  w  zniszczonych  rejonach  Bejrutu.  Kryzys
ekonomiczny,  polityczny  i  narastanie  napięć  zmusiło
nas w 2021 do poszerzenia działań o drażliwe rejony
miasta, w tym Ain El Remmaneh (14.10.2021 r. doszło
na pograniczu osiedla do tragicznych walk, w których
zginęło 7 osób, a 30 zostało ciężko rannych). 
Już nie tylko stymulowaliśmy odnowę miejsc pracy i mieszkań ale zaczęliśmy prowadzić działania
kulturalno-edukacyjne  i  proekologiczne,  tworząc  przy  tym zespół  Młodych  –  YBTE,  mający  w
przyszłości  stanowić  główny filar  Domu Wschodniego w Libanie.  Młodzi  odpowiadają  także za
koordynację „Pierwszego Kroku”- otwartego przez nas projektu stypendialnego dla dzieci.   

W dalszym ciągu prowadziliśmy remonty w strefach przyportowych, natomiast w coraz większym
stopniu  skupialiśmy się na wyposażeniu  wnętrz,  gdyż inne NGO wycofały  się po zakończeniu
„zewnętrznych” prac (wymiana szyb, drzwi etc). Odnowione budynki niejednokrotnie wciąż świeciły
pustkami, gdyż ludzie nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Nasze meble w większości zostały
wykonane w warsztacie Chadiego (kierownika naszego zespołu budowlanego), co pozwoliło nam
na zmniejszenie kosztów.

Podobnie  w  przypadku  „Daj  Pracę!”  już  nie  tylko
skupialiśmy  się  na  reaktywacji  microbiznezów
zniszczonych  podczas  wybuchu,  ale  także  pomogliśmy
otworzyć  kilka  nowych  sklepików,  w  tym  wyjątkowy
warsztat  produkcji  fletów  orientalnych,  połączony  ze
sklepem muzycznym. 

Ważnymi wydarzeniami w 2021r. były wizyta delegacji  z
Polski  oraz organizacja  wspólnego telemostu i  wspólnej
mszy w Bejrucie i Łodzi w dn.02.08, która była wyrazem
ogromnego wsparcia dla utrapionego narodu Libańskiego
w rocznicę eksplozji w bejruckim porcie.



Reasumując w 2021 roku przeprowadziliśmy projekty o łącznej wartości  47 089,27 USD + 2640
EUR:

 Remonty 26 obiektów:  23 mieszkania  + pomoc w 2 szkołach + remont przestrzeni  w
kościele św. Michała – łącznie  20 537,50 USD

 Daj Pracę: pomoc w 19 zakładach pracy - 16 229 USD
 Pomoc doraźna:  100 paczek żywnościowych,  pomoc materialna 3 rodzinom, wsparcie

medyczne dla jednej dziewczynki, dystrybucja ubrań - 3358,24 USD 
 „Pierwszy Krok” i inne projekty YBTE -2640 EUR + 2531,53 USD
 Pomoc dla rodzin strażaków - 4433 USD

Od początku naszych działań, czyli sierpnia 2020r. przeprowadziliśmy projekty o łącznej wartości:
94 910,27 USD i 2640 EUR pomagając m.in. przy  remoncie 90 obiektów  (85 mieszkań) i  36
miejsc pracy,  

II. Mieszkania (remonty, wyposażenie) - „By dać Im schronienie” - 20 537,50 USD

1.Nancy 
Informacje:  Nancy  mieszka  wraz  z  mamą  na  ostatnim  piętrze  kamienicy.  Podczas  eksplozji
doznała licznych ran, była hospitalizowana i do tej pory musi przyjmować leki.  Wybuch zerwał
dach z części mieszkania.
Lokalizacja: Rmeil, Armenia St.
Prace:  Konstrukcja  stalowa  i  blaszany  dach  nad  balkonem,  betonowa  rekonstrukcja  ściany
balkonowej
Koszt: 1305 USD 

          

2.Richard 

Informacje:  Mężczyzna  w  średnim  wieku,  żonaty,
bezrobotny  od  kilku  lat.  Małżeństwo  polega  na
pomocy swojej córki, która mieszka w Europie.
Lokalizacja: Rmeil, Patriarch Arida St.
Prace: Wstawienie nowych drewnianych drzwi oraz
małego okna do WC
Koszt: 325 + 325 USD ze środków parafii



3. Daad 

Informacje:  Daad  jest  uroczą,  gadatliwą  samotną
kobietą,  która  mieszkała  wraz  z  bratem  do  jego
śmierci.  Po  wybuchu  inne  organizacje  pomogły
naprawić część zniszczeń, ale wciąż była potrzeba
instalacji dachu.
Lokalizacja: Rmeil, Jbeily St.
Prace: Blaszana wiata wraz ze stalową konstrukcją
Koszt: 385 USD + 350 USD ze środków parafii

4. Joe 
Informacje: Joe jest architektem, żonaty z Carole, z
którą  mają  dwoje  cudownych  dzieciaków.  Carole
mocno  ucierpiała  podczas  wybuchu,  gdyż  stała
blisko  drzwi  balkonowych.  Wybuch  wyrwał  ścianę
pokoju dziecięcego wraz z oknem. Mieszkanie Joe
nie było  w priorytetach remontowych innych NGO,
gdyż budynek należy do nowoczesnych, stąd wiele
organizacji  uważało,  iż  ludzie  tam  mieszkający
„poradzą sobie”.
Lokalizacja: Medawar, Mar Mikhayel Street.
Prace:  Instalacja  aluminiowej  ramy  i  specjalnych
wzmacnianych szyb
Koszt:  748 USD + 680 USD parafia + 2000 USD
Caritas Lebanon, 600 USD ze środków Joe 

5. Shukri
Informacje: Shukri mieszka w pięknym zabytkowym domu wraz z matkę. Dach ich domu został
dosłownie  zmieciony  podczas  wybuchu,   a  mieszkanie  okradzione  dwukrotnie.  W mieszkaniu
podczas wybuchu zostały zniszczone także drzwi, okna i ściany. Nie mogliśmy pozostać bierni na
ich tragedię!
Lokalizacja:Medawar, Armenia St.
Prace: Wymiana zniszczonych szyb/rekonstrukcja okien, drzwi, sufitu, malowanie ścian
Koszt: 1732.50 USD + 1125 USD  ze środków parafii



6. Antoine 
Informacje: Ze względu na ogromne zniszczenia Antoine wraz z żoną musieli opuścić swój dom.
Ich córka mieszka od jakiegoś czasu za granicą, ale małżeństwo pragnęło wrócić do domu.
Lokalizacja: Rmeil, Qobayat St.
Prace: Wstawienie nowych metalowych drzwi, izolacja dachu, malowanie ścian.
Koszt: 742.50 USD + 625 USD  ze środków parafii

       

7. Nadine

Informacje:  Nadine  pracuje  jako  optometryk  w
szpitalu.  Aktualnie jest  w separacji,  wychowując 3
wspaniałych i utalentowanych dzieciaków (czasem
angażujemy  je  w  pomoc  przy  organizacji
warsztatów YBTE). Wszyscy są ofiarami przemocy
domowej.  Gdy  po  raz  kolejny  były  mąż  wyłamał
drzwi  wejściowe  do  mieszkania,  postanowiliśmy
wstawić stalowe zabezpieczenie.
Lokalizacja: Tahwita.
Prace:  Wstawienie  stalowej  kraty zabezpieczającej
drzwi wejściowe.
Koszt:  302.50 USD.

8.Youssef

Informacje: Youssef jest wdowcem, który w pracuje
przy instalacjach wind. Jego córka jest zamężna,a a
Youssef ma dwoje wnucząt.
Lokalizacja: Sin El Fil.
Prace: Instalacja drzwi w kuchni
Koszt: 77 USD



9.Nina
Informacje:Nina i jej  mąż są jedną z wielu rodzin,
których  mieszkania  zostały  odbudowane,  ale  nikt
nie  zapewnił  mebli,  zniszczonych  podczas
wybuchu.  Pary  nie  było  stać  na  zakup  łóżek,  co
uniemożliwiało  ich  powrót.  Dodatkowo  część
posiadanych  środków  musieli  przeznaczyć  na
pokrycie  kosztów  leczenia  urazów  odniesionych
podczas wybuchu.
Lokalizacja: Medawar, Madrid St.
Prace:  W zakładzie Chadiego wyprodukowaliśmy 1
szafkę  kuchenną,  2  pojedyncze  łóżka,  szafkę
nocną, kanapę i dwa materace.
Koszt: 1061.50 USD

10. Rabih
Informacje: Rabih jest jedną z kilku osób pełniących
posługę  w  Kościele  Św.  Michała.  Te  kilka  osób
zawsze  rozdaje  żywność  innym,  a  na  końcu
samemu konsumuje posiłek, pomaga wszystkim, a
nigdy  nie  prosi  o  nic.  Zawsze  uśmiechnięty,
niezwykle gadatliwy Rabih wprowadził się z matką i
siostrą do mieszkania przy Kościele, które zostało
odnowione  po  wybuchu  przez  inne  NGO.
Brakowało jednak wyposażenia...
Lokalizacja: Medawar, Pharaon St, Diocese bldg.
Prace: 2 pojedyncze łóżka z zakładu Chadiego
Koszt: 407 USD

11. Toni Gerges
Informacje:  Toni  jest  starszym,  samotnym
człowiekiem,  którym  opiekuje  się  lokalna
społeczność parafialna. 
Lokalizacja: Medawar, Rabbat St, facing the port.
Prace: 3 szafki kuchenne.
Koszt: 236.50 USD

12. Amale 
Informacje:  Amale  jest  kolejną  osobą
zaangażowaną w życie parafialne przy kościele Św.
Michała.  Często  żartujemy,  że  to  ona  zarządza
parafią, a nie ojciec Elia. Oprócz pracy w kościele,
uczy także w szkole średniej  La Sagesse. Mieszka
w Rmeil wraz z siostrą i szwagrem. Ich dom został
poważnie uszkodzony podczas wybuchu.
Lokalizacja: Rmeil, Salah Labaki St.
Prace: Wymiana szkła i naprawa szafek kuchennych i blatu.
Koszt: 330 USD



13. Maurice

Informacje: Starszy pan mieszkający wraz z żoną
w  niewielkim  i  bardzo  skromnie  wyposażonym
mieszkanku.  Małżeństwo  nie  było  w  stanie
naprawić mebli zniszczonych podczas wybuchu, a
inne NGO nie udzieliły im pomocy
Lokalizacja: Rmeil, Armenia St.
Prace: 2 nowe pojedyncze łóżka i szafka nocna
Koszt: 462 USD   

14. Lydia
Informacje: Lydii  i  jej  rodzinie udało się przetrwać
wybuch,  ale nie mieli  środków na zakup mebli,  w
tym  łóżka.  Nie  mogliśmy  dopuścić  do  tego  aby
kolejną zimę spali na podłodze!
Lokalizacja: Rmeil, Jbeily St.
Prace: 1 nowe łóżko
Koszt:   429 USD

15. Therese
Informacje:Therese pracuje jako urządnik, mieszka
z synem. Ich dom był zniszczony do tego stopnia,
że kilka NGO musiało pracować przy odbudowie.
Lokalizacja:Medawar, Pharaon St.
Prace: Materac na podwójne łóżko.
Koszt: 235 USD

16. Raja
Informacje:  Raja  to  kolejna  osoba  służąca  przy
kościele,  zajmuje  się  m.in.  codziennym
wydawaniem  posiłków.  Raja  cudem  przeżyła
wybuch,  a  jej  mieszkanie  zostało  doszczętnie
zniszczone. Inne NGO pomogły w odbudowie, my
dokonaliśmy  kosmetycznych  zabiegów  w  postaci
pomalowania drzwi.
Lokalizacja: Medewar.
Prace: Pomalowanie drzwi  
Koszt: 132 USD



17. Betta
Informacje: Betta mieszka wraz z chorym mężem i  2 synami w małym mieszkaniu w trudnej i
zapomnianej dzielnicy Burj Hammoud. Pomogliśmy nie tylko naprawić zniszczenia po wybuchu,
ale także postaraliśmy się choć w niewielkim stopniu poprawić standard mieszkania.
Lokalizacja: Burj Hammoud.
Prace: 2 nowe sofy, 1 nowe okno, 1 nowa rama okienna, naprawa i pomalowanie drzwi, rama i
stalowa osłona 1 okna
Koszt: 495 USD + 450 ze środków parafii

   

18. Tania
Informacje: Tania wraz z rodzicami otrzymali nakaz
eksmisji  z  zamieszkiwanego  po  wybuchu
mieszkania.  Ścigaliśmy  się  z  czasem  wykonując
ogromną  pracę  w  kompletnie  zniszczonym  przez
wybuch  domu.  Dom  Tanii  to  nasz  największy
dotychczasowy projekt!
Udało  nam  się  jednak  w  porę  zakończyć  pracę,a
rodzina nie wylądowała na ulicy!
Lokalizacja: Rmeil.
Prace:  Sanitariaty,  płytki,  tynki,  malowanie  ścian,
wstawienie  nowych  okien,  okiennic  +  malowanie,
wstawienie dużych, nowych drzwi wejściowych
Koszt: 3850 USD + 3500 USD z funduszy parafialnych



19. Christiane
Informacje: Christiane jest młodą, samotną kobietą ,
pracującą  w  banku.  Mieszka  w  pięknym
zabytkowym domu, do którego wróciła niedawno po
zakończeniu  remontu  zniszczeń.  Rodzina
pozostawiła  Christiane  zabytkowe  meble,  które
także  uległy  uszkodzeniu  w  wyniku  wybuchu.
Postanowiliśmy  jej  pomóc  naprawić  te  skarby
rodzinne.  
Lokalizacja: Medawar, Armenia St.
Prace: Naprawa zniszczonych mebli
Koszt: 660 USD

20. Joyce
Informacje:  Joyce  pochodzi  z  Kamerunu,  pracuje
jako sprzątaczka, mieszka razem z inną Afrykanką
Margaret.  Ich  mieszkanie  uległo  drobnym
zniszczeniom, które postanowiliśmy naprawić, gdyż
właściciel nie miał środków na usunięcie szkód
Lokalizacja: Nabaa.
Prace: Wymiana szkła w oknach, naprawa toalety.
Koszt:187 USD

21. Prace w Kościele Świętego Michała

Informacje: Kościół Świętego Michała jest naszym centrum koordynacji działań w przyportowych
rejonach. To tam zaczęliśmy naszą misję i tam znajdujemy oparcie w ludziach i ojcu Elia,  gdy
potrzebujemy porady. Po wybuchu szczególnie jedna przestrzeń była istotna – salon znajdujący
się pod kościołem. To tam liczne NGO zorganizowały swoje biura operacyjne, wydawały żywność,
pozwalały złapać oddech wycieńczonym wolontariuszom. Inne części zniszczonego kościoła są
stopniowo  odbudowywane  przez  większe  podmioty,  my  skupiliśmy  się  na  tej  symbolicznej
przestrzeni
Lokalizacja: Medawar, Mar Mikhael St.
Prace: Budowa ściany, instalacji elektrycznej i oświetleniowej
Koszt:1315 USD

       

     



22. Szkoła ”Les filles de la charité of St Vincent de Paul” w rejonie Clemenceau
Informacje:  Szkoła  była  zamknięta  od  wielu  lat,  natomiast  po  wybuchu  siostry  udostępniły
przestrzenie dla kilku NGO, w celu organizacji ich biur polowych. 
Lokalizacja: Ras Beirut, Clemenceau st.
Prace: Remont dachu-instalacja dachówek, złożenie biurek i stołów.
Koszt:555 USD

23. Szkoła „La Sagesse School” na osiedlu Ashrafieh

Informacje:  Szkoły  „La  Sagesse”  należą  do  sieci
szkół  maronickich.  Ta  znajdująca  się  a  osiedlu
Ashrafieh  została  zniszczona  do  tego  stopnia,  że
wciąż  prowadzone  remonty  (przy  skromnych
środkach).  Pracownicy  i  nauczyciele  poprosili  o
pomoc  w  instalacji  dwóch  coolerów  z  wodą,  co
ułatwiłoby im pracę w trudnych warunkach.
Lokalizacja:Ashrafieh, La Sagesse School St.
Prace: Zakup i instalacja dwóch cooleró
Koszt:165 USD

24. Ain el Remmaneh – budowa windy.
Informacje:  Jeden  z  najbardziej  wzruszających
projektów, o którym można by napisać ksiażkę. W
jednym  z  budynków  na  ostatnim  piętrze  mieszka
starsza para – państwo Raad, która od dwóch lat
nie wychodziła z domu, ze względu na brak windy.
Kilka  NGO  zebrało  się  do  kupy  i  postanowiliśmy
zmierzyć się z tym problemem! Nie  było łatwo, ale
finał  przeszedł  najśmielsze oczekiwania.  Nie  tylko
udało  się  zainstalować  windę  i  wywołać  ogromną
radość  w  oczach  pięknej  pary,  ale  także
dowiedzieliśmy  się,  że  wspólnota  w  budynku
zjednoczyła  się,  po  latach  konfliktów!  Po
zakończeniu  prac,  mieszkańcy  zorganizowali  dla
nas  imprezę  na  dachu  budynku!  Dając  dobro
otrzymaliśmy jeszcze więcej!!



Lokalizacja: Ayn El Remmaneh, El A’ilat St / YWCA.
Prace:  Instalacja  stalowych  drzwi  i  budowa
pomieszczenia służącego do powieszenia windy na
dachu  budynku,  prace  w  szybie  windy  (stalowa
konstrukcja,  tynki),  pomalowanie klatki  schodowej.
Za instalację windy odpowiadał inny podmiot
Koszt: 4245 USD (inne NGO dopłaciły ok. 10 000
USD)

   

25. Samir – Ain el Remmaneh

Informacje: Samotny, ale niezwykle towarzyski człowiek. Wielokrotnie widzieliśmy jak wychodzi na
balkon i puszcza muzykę, uśmiechając się i zaczepiając ludzi. Były jednak i te momenty kiedy pan
Samir zawieszał się patrząc w dal,  a z jego twarzy przebijała samotność. Mimo, że pracuje w
szpitalu, nie był w stanie naprawić okna w swoim niezwykle skromnym mieszkanku. Warto dodać,
że mieszka ok. 5 km od portu, a i tak wybuch zatrząsł jego budynkiem. Nie prosił o pomoc, sami
do niego przyszliśmy. Nasza pomoc była bardzo drobna, chodziło bardziej o wyraz tego, że Samir
nie jest sam.
Lokalizacja: Ayn el Remmaneh.
Prace: Wymiana szyby
Koszt:25 USD

26. Edmond – Ain el Remmaneh
Informacje: Pan Edmond jest kolejnym samotnym człowiekiem mieszkającym w Ain el Remmaneh.
Dzięki naszym znajomym dowiedzieliśmy się, że nikt mu dotychczas nie pomógł usunąć skutków
wybuchu. Wymieniliśmy szyby w jego zniszczonych oknach.
Koszt:130 USD 



II. DAJ PRACĘ! „By dać Im narzędzia do odbudowy godnego życia” - 16 229 USD

1. Elie & Roula  – sklep Abo Davoo

Informacje: Rodzina została wyjątkowo poszkodowana podczas wybuchu – ich dzielny syn Ralph
zginął  podczas wybuchu w porcie.  Pełnił  wtedy misję jako strażak,  gasząc pożar  w jednym z
portowych magazynów. Ojciec Ralpha zbudował kapliczkę na rogu ulicy, przy której mieszkają i
poprosił o pomoc w otwarciu sklepu. Chce być cały czas blisko rodziny, ale też zabić ból ciężką
pracą. Wielokrotnie odwiedzaliśmy tą piękną rodzinę dzieląc z nimi łzy, pustkę ale też pielęgnując
niewielki  płomyk  nadziei!  Projekt  wpisał  się  w  naszą  osobną  inicjatywę  pomocy  rodzinom
poległych strażaków, o której więcej poniżej.
Lokalizacja: Ayn el Remmaneh.
Prac: budowa nowego sufitu,  wstawienie sanitariatów, zewnętrznej  zasłony,  bilboardu z nazwą
sklepu oraz wykonanie drobnych prac przy półkach i regałach.
Koszt: 650 USD

        

2. Davo

Informacje:  Z  czasem  i  brat  Ralpha  zapragnął
stanąć  na  nogi.  Miał  pomysł  na  swój  niewielki
sklepik/klub spotkań, który znajduje się obok tego,
który otworzył jego ojciec
Lokalizacja:Ain el Remmaneh
Prace: Drzwi wejściowe (aluminium + szkło), zakup
stolików.
Koszt: 1005 USD

3. Elie
Informacje:  Elie  posiada  sklep  meblowy  w Ain  el
Remmaneh.  Jest  żonaty,  2  synów  i
córka.Wejściowa  witryna  została  zniszczona
podczas  wybuchu,  a  Elie  nie  miał  środków  żeby
zapłacić za naprawę. Musiał więc zamknąć sklep.  
Lokalizacja:Ayn El Remmaneh.
Prace: Wymiana szyb w witrynie wejściowej
Koszt:96 USD



4.Serge
Informacje:  Mąż  i  ojciec  uroczej  czteroletniej
dziewczynki. Wraz z żoną prowadzą dwa sklepy w
Mar  Mikhail,  które  uległy  zniszczeniu  podczas
wybuchu. Pomogliśmy zainstalować nowy billboard
w jego sklepie z telefonami.
Lokalizacja:Rmeil, Armenia st.
Prac: instalacja billboardu nad drzwiami wejściowymi
Koszt:120 USD + 120 USD ze środków parafii

5. Sklep Liwan
Informacje:  Liwan to firma zajmująca się sztuką i  wyrobem tradycyjnych przedmiotów i  ubrań.
Sklep i magazyn firmy znajdują się na rogu z jednej ulic w pobliżu portu. Obiekt nie tylko został
całkowicie zniszczony, ale także kilkakrotnie okradziony. 
Lokalizacja: Medawar, Madrid St.Lokalizacja
Prace: Rekonstrukcja ścian, położenie gipsu, sanitariaty, instalacja drewnianych drzwi do WC
Koszt: 462 USD + 375 USD ze środków parafii

      

6. Elie
Informacje: Elie prowadzi sklep z telefonami, należący do jego ojca Francois. Mieszka z rodzicami,
ale planuje wkrótce założyć własną rodzinę.
Lokalizacja:Dekwaneh.
Prace: naprawa drzwi aluminiowych, wymiana szkła, instalacja billboardu nad wejściem
Koszt:330 USD

    



7. Toni - warsztat

Informacje:  Toni  jest  strażakiem,  jednak  musi
dodatkowo  prowadzić  warsztat  samochodowy.
Hobbystycznie  jest  nurkiem.  Dumny,  ale
serdeczny, zawsze gotów do pomocy innym.
Lokalizacja:Medawar, Al Khodor St.
Prace:  Instalacja  metalowej  spuszczanej  kurtyny
antywłamaniowej
Koszt:176 USD

8. Toni – piekarnia „Salma”

Informacje:  Piekarnia  należy  do  Toniego  i  jego
żony  Nohad.  Para  ma  jedno  dziecko.  Toni
postanowił  reaktywować  piekarnię  po  kilkuletniej
przerwie. Zapraszamy na świetne wypieki!
Kontakt:Rmeil, Khatshadourian St, +9613649317
Prace: Kurtyna zewnętrzna
Koszt:341 USD

9. Sumar  – biuro porad prawnych
Informacje:Sumar  to  nasza  wolontariuszka,  która
służy  ludziom  24/7.  Postanowiliśmy  pomóc  jej
wyremontować jej biuro, aby mogła rozwijać swoją
praktykę prawniczą. Długo trwały negocjacje, gdyż
Sumar długo nie chciała zgodzić się na jakąkolwiek
pomoc,  potrzebuje  jednak  jakiegoś  stałego  źródła
dochodu,  aby  mogła  też  w  spokoju  kontynuować
swoją misję.
Lokalizacja:Ghobeiry Square.
Prace:  Wstawienie  głównych  drzwi  wejściowych,
sanitariaty,  położenie  płytek,  meble  biurowe,
malowanie ścian
Koszt: 2200 USD

10. Rani – firma sprzątajaca
Informacje: Rani prowadzi firmę sprzątającą. Jego
biuro  zostało  zostało  doszczętnie  zniszczone,  co
pozbawiło  go  środków  do  życia.  Rani  jednak
uparcie dążył do reaktywacji swojego biznesu i krok
po kroku odnawiał biuro. My pomogliśmy odświeżyć
ściany i drzwi
Lokalizacja:Medawar, Lamartine St.
Prace: Pomalowanie ścian i drzwi.
Koszt: 588.50 USD



11. Mary
Informacje: Mary mieszka wraz z mężem i dwójką
dzieci.  Oboje  prowadzili  sklep  ulokowany  blisko
portu. Nie tylko sklep ale i  ich mieszkanie zostały
poważnie uszkodzone w wyniku wybuchu.  Nelly  z
mężem musieli  wyprowadzić się z Bejrutu na rok,
oczekując  na  pomoc  innych  NGO  w  remoncie
zniszczeń w mieszkaniu.  Teraz przyszedł czas na
reaktywację sklepu
Lokalizacja: Medawar, Alexander Fleming St.
Prace:  Remont  gipsowego  sufitu,  malowanie  i
instalacja nowych szyb.
Koszt:154 USD + 140 USD z budżetu parafii

12. Gaby
Informacje:Gaby to  ciągle  uśmiechnięty  starszy  człowiek  pracujący  na  parkingu  przy  Kościele
Św.Michała. Prze parkingu obsługuje niewielki sklepik, który wymagał niewielkiej pomocy. Warto
dodać, że Gaby pozwala spać w sklepiku Ismailowi - bezdomnemu syryjskiemu uchodźcy, który
dorywczo pomaga w kościele. 
Lokalizacja: Medawar, Pharaon St.
Prace: Instalacja drewnianych półek i zamka do drzwi.
Koszt: 126.50 USD + 100 USD z budżetu parafii

     

13. Nelly
Informacje: Nelly jest wójtem rejonu Medewar, a jej
biuro znajduje się przy naszym kościele.  Nelly jest
osobą  starszą  i  musiała  dużo  siły  wkładać  w
codzienne zamykanie i otwieranie swojego biura –
opuszczanej metalowej zasłony. Postanowiliśmy jej
pomóc.
Lokalizacja: Medawar, Pharaon St.
Prace: Instalacja automatycznego mechanizmu do
otwierania drzwi
Koszt: 347 USD



13. Imad 
Informacje: Imad wraz z bratem prowadzili niewielki biznes na osiedlu Karantina. Imad jest także
operatorem dźwigu  i  innych sprzętów ciężkich.  Podczas wybuchu ich biuro  mieszczące się w
jednym  z  kontenerów  zostało  zniszczone  z  powierzchni  ziemi.  Bracia  od  razu  zabrali  się  do
odbudowy, ale nie było ich stać na reaktywację biura.
Lokalizacja:Medawar, Karantina.
Prace: Odbudowa całego metalowego kontenera
Koszt:1320 USD + 700 USD opłacone przez Imada

15. Toni – sklep i warsztat muzyczny.
Informacje: Wyjątkowy projekt, który połączy rozwój talentu
muzycznego z pracą. Toni jest  muzykiem i profesorem na
Akademii  Muzycznej.  Ma  żonę  i  4  dzieci,  które  także  są
niezwykle utalentowane. Gdy Toni ciężko przeszedł COVID,
postanowił  zadbać  o  najmłodszą  córkę.  Poprosił  nas  o
pomoc  w wyposażeniu  wnętrza  wynajętej  przestrzeni  pod
kątem  otwarcia  piekarni.  Wspólnie  jednak  uznaliśmy,  że
dziewczyna powinna rozwijać  swój  talent.  Stąd wpadliśmy
na  pomysł  otwarcia  warsztatu,  w  którym  Toni  będzie
produkował  flety  orientalne  ney,  połączonego  ze  sklepem
muzycznym jej córki. Dodatkowo wstawimy pianino, tak aby
dziewczyna mogła udzielać lekcji gry. Jest to także pierwszy
projekt  w  ramach  Daj  Pracę,  który  robimy  „od  a  do  z”,
otwierając go praktycznie od nowa
Lokalizacja:Rmeil, Badawi St.
Prace: wylewka betonu i położenie płytek, sanitariaty, instalacja antresoli pod warsztat, instalacja
znaku  z  nazwą  firmy,  drewniana  fasada  wejściowa  /  drzwi  i  witryna,  szafki  drewniane  oraz
metalowa ochrona, malowanie.
Cost: 4345 USD

   



16. Nelly
Informacje:  Samotna  mama  uroczego  chłopaka.
Musiała  zrezygnować  z  poprzedniej  pracy  ze
względu na inflację i koszty. Postanowiła otworzyć
niewielki sklepik naprzeciwko naszego Kościoła Św.
Michała.
Lokalizacja: Medawar, Pharaon St.
Prace:  Naprawa  instalacji  zewnętrznej  chroniącej
przed  słońcem,  instalacja  kurtyny
przeciwsłonecznej i zakup 6 krzeseł.
Koszt: 385 USD + 350 USD ze środków parafii
 

17.Issa  - warsztat plexi
Informacje: Issa w nieśmiały sposób zaczepił nas na ulicy. Inne NGO pomogły mu odbudować
zniszczony  zakład,  ale  nikt  nie  chciał  się  podjąć  remontu  cieknącego  dachu.  Paradoksalnie
odnowiony sklep nie mógł funkcjonować, gdyż woda lała się ciurkiem na sprzęt i produkty. Nie było
to łatwe zadanie, musieliśmy poprosić o pomoc specjalistów. 
Co ciekawe Issa był wdzięczny już za sam fakt, że przyszliśmy do niego. Nie spodziewał się, że
podejmiemy się tak karkołomnego zadania!
Lokalizacja:Medawar, Alexander Fleming St.
Prace: izolacja dachu oraz wylanie betonu
Koszt: 1795 USD

18. Mark - Pizzeria
Informacje:  Energiczny  i  gadatliwy  trener,  który  cudem  uszedł  z  życiem  podczas  wybuchu.
Mieszka  ze  swoją  mamą,  prowadząc  piekarenkę,  gdzie  robi  najlepszą  pizzę  w okolicy.  Dużo
radości dawały nam spotkania z nim, a bezcenny był widok mamy, którą wiózł na swoim motorze!
Lokalizacja: Rmeil, Qobayat St.
Prace: tynki, instalacja zewnętrznej blachy (dach) i zasłony, naprawa stołów, zakup lodówki
Koszt:853 USD + 775 USD ze środków parafii

   



19. Youmna – sklep z antykami
Informacje: Yumma jest wdową, samotnie prowadzącą sklep z antykami. Rok temu straciła męża,
mieszka wraz z córką.  Postanowiliśmy wstawić stylowe, drewniane drzwi  wejściowe i  dokonać
kilku innych prac, tak żeby sklep Yoummy stał się nardziej atrakcyjny dla klientów
Lokalizacja:Rmeil, Qobayat St.
Prace: tynki, izolacje oraz instalacja blachy nad wejściem, 2 drewniane drzwi wejściowe wraz z
szybami oraz metalowa opuszczana kurtyna antywłamaniowa.
Koszt: 935 USD + 850 USD ze środków parafii

IV. POMOC DORAŹNA - „Bo ważne jest aby Im towarzyszyć” - 3358,24 USD

1. Dystrybucje:
 50  paczek  żywnościowych  dystrybuowane  wraz

kapucynami poprzez oj. Ellie Rahme – 1000 USD
 50  paczek  rozdane  w  Ain  El  Remmaneh  i  innych

dzielnicach, w tym przy Kościele Św. Michała, także
osobom pomagającym w kościele, wolontariuszom i
pracownikom  zaangażowanym  w  nasze  projekty  -
1115 USD

 Zakup  i  dystrybucja  ubrań  dla  najuboższych
mieszkańców  Ain  el  Remmaneh/Chiyeh  poprzez
osiedlowy sklepik/punkt socjalny – 100 USD

2. Wsparcie materialne:
 Wsparcie p. Levon – 243,24 USD
 Wsparcie działań Małych Sióstr z Nazaretu – 200 USD
 Wsparcie  ubogiej  samotnej  wdowy,  p.  Nadii,  której

mąż  podczas  wojny  podrzucał  ludziom  pod  drzwi
pieniądze,  aby  ci  nie  czuli  się  zawstydzeni,
przyjmując pomoc – 200 USD

 przekazanie  środków  ojcu  Elia  w  celu  dystrybucji
pomiędzy  najuboższymi  osobami  pomagającymi  w
kościele Św. Michała – 200 USD

3. Pomoc medyczna:
 przeprowadzenie  badań  i  zajęć  rehabilitacyjnych

wykluczających  mocne  schorzenie  aparatu  ruchu
małej dziewczynki - 300 USD



V. „PIERWSZY KROK” I PROJEKTY „YBTE” - „Bo w młodych jest nadzieja!”

1. „Pierwszy Krok”  - 2640 EUR

Jesienią uruchomiliśmy w Bejrucie projekt stypendialny dla dzieci  ze szkoły  Notre Dames Des
Anges na  osiedlu  Badaro.  Szkoła  znajduje  się  w  pobliżu  Ronda  Tayuneh  i  dzielnicy  Ain  el
Remmaneh, gdzie 14.10.2021 doszło do wyżej opisanych starć.

    

Aktualnie  obejmujemy opieką  40 dzieci,  z perspektywą poszerzenia wsparcia.  Za koordynację
projektu odpowiada Melissa Charbel, która jest członkiem Młodego Zespołu Domu Wschodniego w
Libanie – YBTE (YoungBestTeamEver).

Więcej o projekcie: https://pierwszykrok.domwschodni.pl/ 

2. YBTE – 2531,53 USD

Młody  Zespół  został  stworzony  w  celu  stymulowania  innych
aspektów działań tj.  projekty ekologiczne,  działalność kulturalna,
edukacyjna czy dialog międzyreligijny. YBTE wprowadza także do
Libanu  projekt  „Wojtek  Pomaga!”.  Podczas  swojego  letniego
pobytu w Bejrucie, M. Sontag poprowadziła warsztaty „wojtkowe”,
szkoląc YBTE i dając im narzędzia do samodzielnego rozwijania
tej niesamowitej inicjatywy. Od tej pory YBTE poprowadziło szereg
warsztatów zarówno w szkole jak i na ulicy / w parku, co wniosło
wiele światła w te mroczne dla Libanu czasy.

https://pierwszykrok.domwschodni.pl/


Dotychczas oprócz koordynacji „Pierwszego Kroku” YBTE prowadzi następujące działania:

a) Zielone Projekty: 150 USD 
 6 sprzątań plaży publicznej
 1 sprzątanie ulic w Ain El Remmaneh

b) „Wojtek Pomaga!” i inne warsztaty z dziećmi:
 5 serii warsztatów „Wojtek Pomaga!”: w Kościele Św.

Michała,  w  parku  Chiyeh  i  dwukrotnie  w szkole  w
Badaro dla dzieci z „Pierwszego Kroku”- 100 USD

 Gry  i  zabawy  w  Parku  Chiyeh  połączone  z
dystrybucją 100 piórników dla najuboższych dzieci –
500 USD

 Warsztaty z okazji Dnia Św. Barbary w Parku Chiyeh
(197,90 USD) i w Kościele Św. Michała (13,63 USD)

 Zajęcia świąteczne w kościele Św. Michała i w Domu
dla Dziewcząt w Cherfe: przekazanie 35 paczek dla
dziewczynek (każda otrzymała pidżamę, książeczkę
do kolorowania i paczkę słodyczy) oraz 10 galonów
oleju,  pudła  sera  topionego  i  dwóch  kartonów
konserw dla kuchni -  920 USD

c) Wsparcie Psychologiczne: 
 aktualnie Hiba pracuje z rodziną Nadinee, prowadząc

terapię dla 3 dzieci: 250 USD
 Terapia Lei została ujęta w projekcie dla rodzin strażaków

d)  Media:  Anthony stworzył  szereg niesamowitych  filmików
promujących nasze działania.

Dodatkowe koszty związane były z koordynacją działań: 400 USD.

VI.   POMOC  DLA  RODZIN  10  STRAŻAKÓW,  poległych  w  gaszeniu  pożaru  magazynu
portowego („Zjednoczeni w Bólu”) -  4433 USD

 Pierwsza faza projektu realizowana była realizowana
wraz  z  polskimi  strażakami  pod  patronatem
Komendanta Głównego PSP. Materiały promocyjne
zostały wykonane przez Michała Kłosińskiego.
Wspólnie  udało  nam  się  zebrać  3200  USD,  które
zostały przekazane 10 rodzinom w styczniu 2021.

 Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin M. Hawy i
Safy - wdowy po R. Khaki – 500 USD

 Wsparcie  dla  rodzin  z  Qartaba,  w  tym  zakup
plecaków z zabawkami dla dzieci Karlen – 350 USD 

 Wsparcie psychologiczne dla Lei, córki Safy i zakup
chodzika – 383 USD

 W ramach „Daj Pracę” pomogliśmy także otworzyć 2
sklepy  rodzinie  Ralpha  (koszt  uwzględniony  w  Daj
Pracę)

 www.helpforfirefighters.pl  ,www.  domwschodni.pl/pl/  
post/straz-339)

http://www.helpforfirefighters.pl/
http://domwschodni.pl/pl/post/straz-339
http://domwschodni.pl/pl/post/straz-339
http://domwschodni.pl/pl/post/straz-339


VII. DALSZE PLANY

Ze względu na pogłębiający się kryzys, załamanie waluty, emigrację osób w wieku produktywnym,
brak podstawowych artykułów i  leków,  a także groźbę wybuchu nowej  wojny domowej,  nasze
działania powinny być długofalowo skierowane nie tylko na usuwanie skutków eksplozji w Bejrucie.
Konieczne jest nastawienie się na szeroko rozumiane wsparcie w celu pomocy w przetrwaniu, a
także stopniowej budowie stabilności i dobrobytu osób żyjących dziś na skraju nędzy (w tym tych,
którzy byli  uważani  za klasę średnią a nawet zamożną),  a także uczestniczeniu  w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, które może być receptą na sektarianizm, dzielący Libańczyków.
Stąd niezwykle ważne będą nie tylko projekty o charakterze stricte pomocowym, ale też wszystko
to  co  będzie  „towarzyszeniem”  i  „niesieniem  światła  i  nadziei”:  projekty  edukacyjne,  koncerty,
działalność kulturalna, spotkania, projekty ekologiczne – trafiające w tereny o skupieniu różnych
grup wyznaniowych. Stąd coraz większą rolę będzie odgrywała nasza obecność w dzielnicy Ain el
Remmaneh i okolicznych osiedlach, gdyż są to najbardziej newralgiczne rejony Bejrutu.

Założenia dot. dalszej Misji:
 Kontynuacja  odbudowy  zniszczeń  i  reaktywacji  miejsc  pracy  poprzez  elastyczne

reagowanie na potrzeby, w tym konieczność wyposażenia wnętrz odbudowanych, a wciąż
nie zamieszkanych obiektów.

 Otwieranie  nowych miejsc  pracy w celu stymulacji  Libańczyków do zapewnienia sobie
środków do życia.

 Działania poza Bejrutem będą ograniczone do minimum.
 Ze względu na dramatyczną sytuację ekonomiczną należy spodziewać się konieczności

zwiększenia segmentu „pomocy doraźnej”, z potencjalną możliwością transportu produktów
spożywczych, odzieży etc. z Polski.

 Kwestia  tragedii  rodzin  strażaków  została  mocno  upolityczniona,  co  zmusi  nas  do
ostrożnego podejścia do dalszego rozwoju projektu.

 Część  NGO,  które  uważaliśmy  za  „partnerskie”  wstrzymało  działania  lub  zaczęło
angażować się w kwestie polityczne. W związku z tym kontakty z NGO będą ograniczone
do kilku zaufanych.

 Rozwój  wszystkich  projektów  YBTE  (w  tym  „Pierwszego  Kroku”)  z  naciskiem  na
poszukiwanie  neutralnych  działań,  mogących  jednoczyć  różne  grupy  etniczne  bez
politycznego podtekstu (w planie jest np. sadzenie drzew ze społecznością druzyjską).

Jesteśmy Gotowi do dalszej Misji – Podążaj wraz z nami! SIŁA!


