
Prace remontowe w mieszkaniach w Bejrucie w listopadzie
2020

• Nasze działania w Bejrucie prowadzone są w oparciu o Kościół Św. Michała w dzielnicy 

Mar Mikhail, Redemptoris Mater Liban oraz organizację WPF (World Patriarchal Maronite 

Found)

• Naszym głównym partnerem krajowym jest Caritas Łódź, znaczne wsparcie otrzymaliśmy 

także od Caritas Poznań

• W listopadzie prowadziliśmy prace w 17 mieszkaniach, za sumę 5300 USD

• Prace w mieszkaniach  nr 1,3,6 9-13 i 16 zostały fiansowo wsparte z funduszy pozyskanych 

przez Siostry ze zgromadzenia St. Augustinien Pennabili

• Prace w mieszkaniu nr 9 zostały także wsparte przez FDCD (Found for Development 

Culture and Dialoque, www.fdcd.org) 

• Od sierpniowego wybuchu przeprowadziliśmy prace remontowe o różnej skali w 35 

mieszkaniach za łączną kwotę 22, 560 USD

• Powyższe koszty zawierają wynagrodzenie dla zespołu remontowego (w szczytowej fazie 

15-20 osób)

• Prace są kontynuowane i będą prowadzone do wyczerpania budżetu

http://www.fdcd.org/


1. RABIH 

Informacje: Pracownik salonu Honda, mieszka wraz z
rodzicami               

Lokalizacja: boczna ulica Armenia Str

Wykonane prace: instalacja metalowej barierki na balkonie,
cement, aluminiowa witryna i drzwi balkonowe,
aluminiowa „ściana” działowa

Koszt: 1370 USD + 915 USD (wsparcie od Sióstr)

      

2. MILED i SUZANNE 

Informacje: Miled pracuje jako kierowca. Wraz z żoną Suzanne są rodzicami 3 dziewczynek w 
wieku 7,11 i 13 lat.

Lokalizacja: Patriarh Arida Street, Qobbayat

Wykonane prace: instalacja 12 szklanych elementów okiennych (szkło zostało zakupione przez inne 
NGO)

Koszt: 50 USD



3.  MONIQUE 

Informacje: Monique jest wdową, żyjącą samotnie od wielu lat. Ma dwie dorosłe córki, z którymi 
relacje układają jej się niezbyt dobrze. Oby udało jej się je odbudować!

Lokalizacja: Jbeily Street, Mar Mikhail. 

Przeprowadzone prace: Wstawienie nowych drzwi wejściowych.

Koszt: 300 USD + 250 USD (Siostry)

                

    

       

4.  SAMIA 

Informacje: Samia mieszka wraz ze swoją mamą. Pracuje dla loklanego NGO Barrad El Hay, gdzie
pomaga przy dystrybucji jedzenia

Lokalizacja: Pharaon Str, okolice Kościoła Św. Michała.

Wykonane prace: malowanie ścian

Koszt: 150 USD

       



5.  KHATSHIK

Informacje: Khatshik jest Ormianinem, który prowadzi sklep z
lodókami i częściami do montażu klimatyzacji. Jest żonaty, ma 2
synów. 

Lokalizacja: Armenia Street

Wykonane prace: wymiana rozbitych szyb w oknie

Koszt: 100 USD

6.  AMAL 

Informacje: Amal mieszka wraz ze swoim synem i
wnukiem w malutkim mieszkaniu w bardzo biednej
okolicy. Na życie zarabia sprzedając przygotowane
przez siebie wypieki i posiłki. Nie dość,że jej
mieszkanie zostało zniszczone w wybuchu, to
jeszcze rodzina była kilkakrotnie okradziona.

Lokalizacja: boczna uliczka Armenii Str., okolice
mieszkania Rabiha

Wykonane prace: instalacja metalowych prętów
ochronnych w dwóch oknach i dwóch drzwiach w
celu zabezpieczenia przed włamaniami

Koszt: 370 USD + 250 USD (Siostry)

       



7 - 8. Etiopki  SARA i DALIDA 

Informacje: Sara i Dalida wynajmują dwa mieszkania obok Amal Karam. Na życie zarabiają jako 
sprzątaczki, są niezwykle sympatycznymi i wierzącymi osobami. 

Lokalizacja: boczna uliczka Armenia Str. 

Wykonane prace: Instalacja 6 fragmentów okien i wstawienie nowych drzwi u Sary, wstawienie 
nowych drzwi u Dalidy 

Koszt: 390 USD

       

9.  JOCELYN

Informacje: Joycelyn jest starszą samotną kobietą, która najpierw straciła rodziców a niedawno 
jedynego brata. 

Lokalizacja: Orthodox Hospital Str. 

Wykonane prace: Wstawienie 4 drzwi balkonowych, 1 okna i nowych drzwi wejściowych

Koszt: 600 USD + 550 USD (Siostry) + 350 USD (FDCD)

         



10.  JOSEPHINE

Informacje: Josephine jest wdową, która opiekuje się swoim
chorym ojcem (potrzebuje częstych zabiegów tlenonych i
dializ). Kobieta straciła też swojego syna.

Lokalizacja: Jbeily Str, Mar Mikhail

Wykonane prace: blaszana wiata nad wejściem

Koszt: 200 USD+ 175 USD (Siostry)

11. TOUFIC

Informacje: Toufic opiekuje się swoją mamą, jest
niezwykle pogodną i towarzyską osobą.

Lokalizacja: Patriarch Arida Str

Wykonane prace: Montaż nowych drzwi wejściowych

Koszt: 200 USD+ 250 USD (Siostry)

12. JOSEPHINE

Informacje: Uboga kobieta mieszkająca wraz z mężem

Lokalizacja: Patriarch Arida Str

Wykonane prace: Naprawa 4 okien i drzwi wejściowych,
malowanie i cement

Koszt: 200 USD+ 300 USD (Siostry)



13. SONIA

Informacje: Sonia jest kobietą w średnim wieku żyjącą z
mamą i bratem

Lokalizacja: Badawi, Bani Kahtan Str

Wykonane prace: naprawa drzwi balkonowych, instalacja
klamek w oknie, malowanie jednego z pokojów 

Koszt: 50 USD+ 50 USD (Siostry)

14. ZEINA 

Informacje:  Zeina  jest biedną i schorowaną konietą, która potrzebuje stałego wsparcia organizacji 
pomocowych aby przeżyć. Jej rodzeństwo jest skupione na swoich własnych rodzinach stąd Zeina 
czuje się bardzo samotna .

Lokalizacja: Qobbayat, Patriarch Arida Str

Wykonane prace: naprawa 2 okien i drzwi do toalety 

Koszt: 70 USD

    

   

      

 15. JACKLIN (brak fotografii)

Informacje: Jacklin jest starszą kobietą, matką trójki mężczyzn, z któych najmłodszy mieszka wraz 
z nią i mężem. Dwaj starsi synowie są żonaci i tylko dzięki ich wsparciu Jacklin może przetrwać w 
tych trudnych czasach.

Lokalizacja: Jbeily Str, Mar Mikhail

Wykonane prace: montaż szyb w 3 oknach 

Koszt: 150 USD



16. KAMIL

Informacje: Kamil pracuje jako kierowca, jest żonaty, posiada syna i córkę. W jednym mieszkaniu 
żyje wraz z bratem, kuzynem i jego córką. Przestrzeń starają się dzielić, ale i tak jest im bardzo 
ciasno. Na razie są zbyt biedni na wynajęcie osobnych mieszkań. Oby niebawem było ich na to 
stać!

Lokalizacja: Ibrahim Pasha Str, obok kościoła Św. Michała

Wykonane prace: wstawienie 2 nowych drzwi, 4 aluminowych okien, oraz jednych drzwi 
ruchomych w toalecie

Koszt: 750  USD + 600 USD (Siostry)

     

17.  ELHAM 

Informacje: Elham jest wspaniałą osobą mieszkającą niedaleko Monique Maansour i innych osób, 
którym pomogliśmy na ulicy Jbeily. Aktualnie jest bezrobotna, gdyż w lutym straciła posadę w 
banku.

Lokalizacja: Jbeily Str.

Wykonane prace: Prace na elewacji/balkonie i w jednym z pokojów

Koszt: 350 USD 

           


