
Podsumowanie dwuletniej Misji Domu Wschodniego i Caritas Archidiecezji
Łódzkiej w Bejrucie (sierpień 2020 - sierpień 2022 r.)

4  sierpnia  2020  w  bejruckim  porcie  doszło  do
tragicznego  wybuchu.  Będąc  na  miejscu,
postanowiliśmy  zorganizować  natychmiastową
pomoc.  Zostaliśmy  skierowani  do  parafii  Św.
Michała w przyportowej dzielnicy Mar Mikhail, gdzie
poznaliśmy  ojca  Elia,  w  oparciu  o  którego
zorganizowaliśmy  Zespół  złożony  z  wolontariuszy
neokatechumenatu  oraz  „mieszanej”  (libańsko-
syryjsko-palestyńskiej)  ekipy remontowej.  Kilka  dni
po wybuchu zabraliśmy się do ciężkiej pracy. 

W ciągu prawie dwóch lat naszej Misji  udało nam
się pomóc w remontach 102 mieszkania i 6 innych
obiektów,  wesprzeć  reaktywację  lub  otwarcie  38
zakładów  pracy,  przeprowadzić  dystrybucje
paczek, leków, mleka w proszku, piecyków,rozwinąć
wsparcie  dla  rodzin  strażaków,   uruchomić
program  stypendialny  „Pierwszy  Krok”  w
Bejrucie  oraz  zbudować  Młody  Zespół  Domu
Wschodniego – YBTE.

Na powyższe działania wydaliśmy  łącznie    111 008,54 USD        (wraz z kosztami pracy zespołu
budowlanego) i  6080 EUR . Dodatkowo otrzymaliśmy darowiznę mleka w proszku o szacowanej
wartości 10 000 USD

Poniżej przedstawiamy szczegóły naszych działań w 5 głównych obszarach:

1. Rekonstrukcja zniszczonych mieszkań i innych obiektów / zakup wyposażenia („By dać Im
schronienie”) -  60 633,50 USD

a)  Okolice  portu,  dzielnica  Mar  Mikhail  oraz
sąsiednie  osiedla:  przeprowadzono  prace  w  81
mieszkaniach  –  głównie  wymiana  szyb,  okien,
drzwi,  rekonstrukcja  pękniętych  ścian  oraz  zakup
mebli innego rodzaju wyposażenia niezbędnego do
powrotu do mieszkań.
      
b)  Osiedle  Ain  el  Remmaneh:  pomoc  w  21
mieszkaniach,  w tym budowa windy  w jednym z
budynków 

c) Pomoc w 6 innych obiektach: wstawienie szyb w
zniszczonym  klubie  sportowym  w  dzielnicy  Burj
Hammoud, pomoc w remoncie dachu w szkole w
Clemenenscau,  prace w   Kościele  Św.Michała,
wstawienie  szyb  w  szkole  w  Ain  el  Remmaneh,
coolery dla Szkoły w Ashrafiyeh, ogrodzenia placu
zabaw w szkole w Nabaa  



2.„Daj Pracę!”  („By dać Im narzędzia do odbudowy godnego życia”) -  29 391 USD

Pomoc  w  reaktywacji  38  miejsc  pracy  (głównie  sklepy  i  zakłady  usługowe)  poprzez  prace
remontowe i zakup niezbędnego sprzętu. 

          

            

               

3. Pomoc doraźna („Bo ważne jest aby Im Towarzyszyć”) - 11 608,24 USD + 800 EUR + 10 000
USD (szacowana wartość darowizny mleka w proszku)
 

• 190  paczek  żywnościowych,  100  piecyków
elektrycznych,  1000  maseczek
wielokrotnego użytku, 648 pudełek mleka w
proszku dla niemowląt

• Wsparcie  kuchni  polowej  –  sfinansowanie
dystrybucji min. 100 posiłków;

• Pomoc 30 afrykańskim migrantkom – opłata
czynszu,  zakup  witamin/jedzenia/środków
higienicznych,  zorganizowanie  wizyt
lekarskich;

• Zakup leków dla syryjskich uchodźców oraz
osób  starszych,  opłacenie  dwóch  operacji
(oczu  i  jamy  brzusznej),badań  jednej
dziewczynki, operacji jednego chłopca.

• Pomoc  dla  samotnych  matek  (mleko  w
proszku i pampersy);

• Dwukrotny  zakup  i  dystrybucja  ubrań  dla
najuboższych  mieszkańców  Ain  el
Remmaneh/Chiyeh

• Wsparcie  finansowe  dla  6  rodzin  (w  tym
wdowy  po  zmarłym  w  wybuchu  w  porcie
magazynierze),  pracowników  parafii
Św.Michała oraz Małych Sióstr z Nazaretu,
mieszkających przy tzw. „Green Line”.



4. „PIERWSZY KROK” I PROJEKTY „YBTE”  („Bo w młodych jest nadzieja!”) - 

a) „Pierwszy Krok” - 5280 EUR

Jesienią 2021 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 tragicznych starć (zginęło 7 osób, a 30 zostało rannych).

  

    

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/ 

b) YBTE – 4942,80 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!”. 

 

https://pierwszykrok.domwschodni.pl/


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

a) Zielone Projekty: 
• 8 sprzątań plaży publicznej i 1 sprzątanie   ulic w

Ain El Remmaneh.
• Warsztat  Dannego  –  wytwarzamy  pamiątki  z

drewna  ze  zniszczonych  mieszkań,  w  których
prowadzimy remonty.  Część z nich sprzedajemy
na  aukcjach  charytatywnych,  a  część
wykorzystujemy  w  warsztatach,  np.  drewniane
doniczki.

• Sadzenie  drzew  przy  Centrum  Kultury  w  Mar
Mikhail.

• Warsztaty  ekologiczne  połączone  z zabawami  w
Domu dla Dziewcząt w Cherfe

b) 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”;

 Dwukrotne  gry  i  zabawy  w  Parku  Chiyeh
połączone z dystrybucją 100 piórników dla  dzieci
oraz treningiem samoobrony.

 Warsztaty  z  okazji  Dnia  Św.  Barbary  w   Parku
Chiyeh i w Kościele Św. Michała;

 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.

 Wsparcie Dnia Kobiet w Chiyeh Park
 Warsztaty  Wielkanocne  w  szkole  w  Badaroo  –

kartki świąteczne i „Modlitwa o Pokój”.
c)  Wsparcie  Psychologiczne:  aktualnie  Hiba  pracuje  z  rodziną  N.,  prowadząc  terapię  dla  3
dzieci / terapia Lei została ujęta w projekcie dla rodzin strażaków.
d) Media: Anthony stworzył szereg niesamowitych filmików promujących nasze działania.

5. Wsparcie dla rodzin 10 strażaków, poległych w gaszeniu pożaru magazynu portowego
(„Zjednoczeni w Bólu”) -  4433 USD:

a) Pierwsza faza projektu realizowana była 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.
b)  Postanowiliśmy  kontynuować  projekt  organizując
dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin M. Hawy i Safy
- wdowy po R. Khaki oraz 3 rodzin z Qartaba.
c) W ramach projektów organizowane było także wsparcie
psychologiczne  dla  Lei,  córki  Safy  oraz  dodatkowe
wsparcie dla rodziny.
d) W ramach „Daj Pracę” pomogliśmy także otworzyć 2
sklepy  rodzinie  Ralpha.  www.helpforfirefighters.pl,
www.  domwschodni.pl/pl/post/straz-339  

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


Partnerzy w Polsce i pozyskane fundusze:

Wykonanie tak ogromnej  pracy nie byłoby możliwe,  gdyby
nie  ogromne  wsparcie  materialne  uzyskane  od  Was oraz
poprzez  naszych  partnerów  i  przyjaciół  z  Caritas
Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Poznań i działań ze strony
Magdy Sontag (Pracownia Ikon Eleusa).
Warto  też  wspomnieć  darowiznę  mleka  w  proszku  z
Mead Johnson Nutrition Trading Poland Spółka z.o.o,

W celu wsparcia dalszej Misji:  
http://domwschodni.pl/pl/post/solidarni-z-bejrutem,  
nr konta: mBank 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388.

Partnerzy w Libanie:
• Wszystkie powyższe działania  prowadzone są w oparciu o  Parafię Św.Michała w Mar

Mikhail oraz Redemptoris Mater Liban (www.redmatlib.com). 
• Niektóre  z  powyższych  miejsc  wyremontowaliśmy  dzieląc  koszt  wraz  z  Siostrami  ze

zgromadzenia  St Augistinien Pennabili,  które przekazują pieniądze na konto parafii  w
Mar Mikhail.

• Inni partnerzy, z którymi sporadycznie współpracujemy to Shift i Arcensiel. 
• Część projektów w 2020 roku została współorganizowana z TFT, WPF i FDCD.

Dalsze działania:

• Kontynuacja odbudowy zniszczeń ze stopniowym zwiększaniem nacisku na projektu „Daj
Pracę!” (także w innych dzielnicach) i działań w newralgicznym rejonie Ain el Remmaneh.

• Organizacja doraźnych dystrybucji.
• Towarzyszenie rodzinom, którym dotychczas pomogliśmy – planowane jest nie tylko dalsze

wsparcie materialne czy dystrybucje, ale też „zwykłe” odwiedziny, rozmowy czy wspólne
modlitwy.

• Kontynuacja projektu pomocowego dla rodzin strażaków.
• Rozwój projektów Młodego Zespołu Domu Wschodniego w Libanie (YBTE) pod kątem

rozwoju  „Pierwszego  Kroku”,  prowadzenia  projektów  edukacyjnych,  kulturalnych  i
proekologicznych.

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

 

http://domwschodni.pl/pl/post/solidarni-z-bejrutem

