
 YBTE (Young Best Team Ever)  - Młody Zespół Domu Wschodniego w
Libanie

 Bo w młodych jest nadzieja!

1. Początki YBTE

15 miesięcy temu 18-letnia Chloe zaproponowała żeby aktywować libańską młodzież poprzez
zaangażowanie  w  sprzątanie  plaży  publicznej,  zalanej  ropą  w  wyniku  awarii  izraelskiego
tankowca. Ale po co takie inicjatywy,  skoro w Libanie nie ma leków, prądu i podstawowych
artykułów spożywczych? „Sprzątając plażę i dbając o otoczenie i motywujemy innych młodych
do działania w imię większego Dobra” - stwierdza 18-letnia Chloe.

Tak narodziła się idea YBTE.

Dziś  kiedy większość młodych chce emigrować,  lub już uciekło  z kraju,  jedyna nadzieja  na
podtrzymanie  integracji  jest  w Młodych,  którzy  pozostali.  Chcemy aby zdobyli  umiejętności,
nabyli pewność siebie i przygotowali się do wejścia w dorosłość, prezentując przy tym postawę
obywatelską, wykraczającą poza główną chorobę Libanu – sektarianizm.



2. Rozwój Zespołu i projektów

Zaczęliśmy  od  drobnych  projektów  czyszczenia
przestrzeni publicznych (plaże, parki), warsztatów z
dziećmi  i  spotkaniań  z  przedstawicielami  innych
NGO,  które  zamiast  podgrzewać  konflikty  starają
się szukać czegoś ponad podziałami. 

Następnie  nasze  projekty  ekologiczne  zaczęły
łączyć się z innymi – np. zielona przestrzeń, która
dzięki nam powstanie wokół kościoła Św. Michała w
Bejrucie,  będzie  zdobić  wejście  do  Centrum
Kultury,  gdzie  nasz  Zespół  jest  już   aktywny  w
organizacji różnych spotkań i warsztatów! 

W planach mamy też budowę sekcji spotkań międzykulturowych i promocji tutejszych młodych 
artystów, pisarzy etc. Tworzymy sekcję sportową, która w sierpniu zainauguruje projekt kursu 
samoobrony dla kobiet i dzieci.

Dziś YBTE odpowiada też za prowadzenie dwóch ważnych  projektów:

• „Pierwszy Krok!” - program stypendialny dla 40 dzieci ze szkoły  Notre Dames Des
Anges na osiedlu Badaro, uruchomiony jesienią 2021.

• „Wojtek Pomaga” - wykorzystując postać Misia Wojtka nie tylko prowadzimy warsztaty
dla najmłodszych,  ale też promujemy polską kulturę i  więzi  naszego kraju z Bliskim
Wschodem. 

   

YBTE  dopełnia  całość  Misji  Domu  Wschodniego,  która  nie  polega  tylko  na  działaniach
charytatywnych, ale też na budowaniu mostów poprzez działania kulturalno-edukacyjne. Nasi
młodzi  Libańczycy  poszukują  więc  neutralnych  obszarów  działań,  które  pomogą  nawiązać
współpracę  z  osobami  z  różnych  grup  społecznych  i  religijnych  w  celu  wspólnej  budowy
społeczeństwa  obywatelskiego.  Społeczeństwa,  które  każdemu  pozwoli  zachować  swoją
tożsamość, ale także nauczy dbać o dobro publiczne.   
Być może to jest długofalowy sposób uratowania Libanu?



3. Co dotychczas zrobiliśmy jako YBTE?

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 podczas warsztatów,
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.

Łączny  koszt:  4942,80  USD  i  5280  EUR
(„Pierwszy Krok”) 



4. Poznaj YBTE:

Przyjaźń, Miłość, Nadzieja – YBTE! Uczymy się, błądzimy, marzymy! Myślimy romantycznie –
działamy pozytywistycznie! W YBTE nie ma miejsca na narzekanie czy marazm. 
Poznaj nasz Młody Zespół:

Przyjaźń: Ellina i Melissa. Dwie bliskie sobie koleżanki, nasze koordynatorki. 

ELLINA:

 Główny Koordynator YBTE. 
 Trenerka personalna, uwielbia sport.
 Piecze najlepsze brownie!
 Wierzy,  że  nawet  najdrobniejsze  gesty  mają

wielkie znaczenie.
 Uwielbia ludzi oraz pracę z dziećmi.
 Kreatywna, pełna energii i pomysłów.
 Pięknie  śpiewa,  krusząc  nawet  najbardziej

zatwardziałe serca.
 Bez niej YBTE nie było by tym czym jest.

MELISSA:

 Koordynatorka programu „Pierwszy Krok”.
 Studiowała  prawo,  a  edukacje  zamierza

kontynuować w kierunku NGOsów.
 Pracuje  z  nami  także  przy  projektach

związanych z akcją „Solidarni z Bejrutem”.
 Uwielbia pracę z dziećmi, poprzez zabawę lubi

przekazywać  im  podstawowe  wartości  i  uczy
wiary w siebie.

 Zawsze  najlepiej  się  bawi  podczas  naszych
warsztatów z dzieciakami!

   



Miłość: Dany i Hiba. Nasza piękna para!

HIBA:

 Koordynatorka projektu „Wojtek Pomaga!” 

 Koordynatorka  projektu  wsparcia
psychologicznego.

 BA z Psychologii, w trakcie programu MA z
Edukacji Specjalnej.

 Pełna  wielkiej  miłości  do  dzieci,  posiada
duże doświadczenie w pracy z nimi.Pracuje
w szkole specjalnej z dziećmi z autyzmem.

 Jej celem w pracy z dziećmi jest poprawa ich
rozwoju,  zdolności  komunikacyjnej  i  wlanie
radości w ich serca.

DANY:

• Grafik, inżynier

• Koordynator prac w drewnie,artysta 

• Wprowadza niezwykły spokój do Zespołu

• Jest zawsze uśmiechnięty, niezwykle 
pracowity

• Razem z Hibą prowadzą pracownię 
artystyczną Craft23 



Nadzieja: Marina, Chloe, Anthony i Dzovag – najmłodsi w Zespole.

MARINA:

 Skarbnik YBTE, wspiera pozostałych 
koordynatorów.

 Uczennica szkoły średniej.
 Uwielbia sport, uprawia koszykówkę.
 Słucha, obserwuje,  pełna pomysłów - dobry 

duch
 Niebawem będzie koordynowała działania 

kulturalne

CHLOE:
 Inicjatorka  i  Koordynatorka  „Zielonych

Projektów”. Od kwietnia 2021 prowadzi projekt
sprzątania  plaży miejskiej  w Bejrucie.  To ona
była Iskrą, która padła na podatny grunt.

 Rozpoczęła  studia  farmaceutyczne,  w
przyszłości  chciałaby  produkować  eko-
kosmetyki.

 Marzy o rozwijaniu projektów pro-ekologicznych
w celu stworzenia ludziom lepszych warunków
bytowych.

 Stara się skupiać wokół  siebie  młodych ludzi,
którym zależy na czynieniu Dobra.

ANTHONY:

 Koordynator mediów.
 Podobnie jak Marina uczeń szkoły średniej.
 Uwielbia muzykę, gra na kilku instrumentacch,

w tym na gitarze, pianinie, ukulele I flecie.
 Raczej  cichy  i  zdystanowany,  ale  o  wielkim

sercu  i  potencjale.  Jego  kreatywność  w
tworzeniu filmików promujących projekty YBTE
zadziwia nawet profesjonalistów!



Dzovag:

• Koordynatorka projektów sportowych

• Przyszła mistrzyni świata  w Muay Thai

• Trenuje kilka godzin dziennie, studiuje i pracuje

• Uprzejma, skromna i zdeterminowana.

• Dla innych będzie wzorem

Wsparcie: Charbel, Bechara, Marita, Joe, Chriss. DJ Klara
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