Podsumowanie działań pomocowych w Bejrucie w 2020 roku
4 sierpnia 2020 w Bejrucie miał miejsce tragiczny
wybuch. Będąc na miejscu, postanowiliśmy
zorganizować natychmiastową pomoc. Zostaliśmy
skierowani do parafii Św. Michała w przyportowej
dzielnicy Mar Mikhail, gdzie poznaliśmy ojca
Elia. Ranny w głowę biegał po zniszczonym
kościele, koordynując stworzone naprędce grupy
wolontariuszy. Przyjął nas w swoim mieszkaniu, w
którym wybuch wyrwał drzwi balkonowe i zniszczył
wnętrze. Obiecał pomóc w organizacji
zespołu,złożonego z ludzi oddanych służbie
potrzebującym. Twierdził, że Kościół poczeka na
remont, a najważniejsze to dać schronienie
ludziom.
Zorganizowaliśmy więc wspaniały Zespół złożony z
wolontariuszy neokatechumenatu oraz „mieszanej”
(libańsko-syryjsko-palestyńskiej) ekipy
remontowej i zabraliśmy się do ciężkiej pracy.
Pół roku po wybuchu ks. Przemek usiadł z ojcem
Elia w kościelnej sali (centrum koordynacyjne
licznych NGO, miejsce dystrybucji, a nawet prowadzenia terapii leczenia traumy
po wybuchu), podsumowując dotychczasowe prace. Kościelne ściany wciąż są
pęknięte, z sufitu kapie woda. Wokół Kościoła natomiast wykonano tytaniczną
pracę...

Dotychczas udzielona przez nas pomoc kierowana była w 3 głównych obszarach:
1. Rekonstrukcja zniszczonych mieszkań („By dać Im schronienie”):
a) Okolice portu, dzielnica Mar Mikhail
oraz sąsiednie osiedla:przeprowadzono
prace w 46 mieszkaniach – głównie wymiana
szyb, okien, drzwi, rekonstrukcja
pękniętych ścian.
Koszt: 25 805 USD
b) Osiedle Ayn el Romennieh:
przeprowadzono drobne prace remontowe
(głównie wymiana szyb) w 16 mieszkaniach i
jednej szkole.
Koszt: 3020 USD
c) Wstawienie szyb w zniszczonym klubie
sportowym w dzielnicy Burj Hammoud Koszt: 1 600 USD

2. Wsparcie rekonstrukcji zniszczonych miejsc pracy – projekt „Daj Pracę!” („By
dać Im narzędzia do odbudowy godnego życia”):
• Pomoc w reaktywacji 17 miejsc pracy (głównie sklepy i zakłady usługowe) –
prace remontowe i zakup niezbędnego sprzętu. Koszt: 12 496 USD

3. Dystrybucje („Bo ważne jest aby Im Towarzyszyć”) - 4900 USD:
•

Dystrybucja 50 paczek żywnościowych i 1000
maseczek wielokrotnego użytku;

•

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;

•

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

•

Zakup i dystrybucja 100 piecyków
elektrycznych;

•

Opłacenie dwóch operacji (oczu i jamy
brzusznej);

•

Wsparcie finansowe dla 4 rodzin, w tym wdowy
po zmarłym w wybuchu w porcie magazynierze

•

Dystrybucja środków pozyskanych w ramach
projektu pomocowego dla rodzin strażaków
(www.helpforfirefighters.pl ,
www.domwschodni.pl/pl/post/straz339),nastąpiła w styczniu 2021, dlatego
zostanie on ujęty w kolejnych podsumowaniach

Na powyższe działania wydaliśmy łącznie: 47 821 USD (wraz z kosztami pracy
zespołu budowlanego)

Partnerzy Krajowi 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 symbolicznych
kapliczek dla Bejrutu Magdy Sontag (Pracownia Ikon
Eleusa).
Zgromadzone środki wystarczą nam na kontynuacje prac
do wiosny, dlatego już teraz prosimy o dalsze,stałe
wsparcie (www.domwschodni.pl/pl/post/pomoc-dla-bejrutu)

Partnerzy w Libanie:
• Wszystkie powyższe działania prowadzone są w oparciu o Parafię Św.Michała
w Mar Mikhail, Redemptoris Mater Liban (www.redmatlib.com) oraz
organizację World Patriarchal Maronite Foundation for Integral Development
(www.wpf.org/lb)
• 13 miejsc wyremontowaliśmy dzieląc koszt wraz z Siostrami ze zgormadzenia
St Augistinien Pennabili, a 2 wraz z Forum For Development Culture &
Dialoque (www.fdcd.org)
• Dytrybucja maseczek i 20 paczek została przeprowadzona we współpracy z
Together For the Family – organizacją opiekującą się obozami dla uchodźców
w Zahle
Dalsze działania:
•
•
•
•

Kontynuacja renowacji zniszczeń ze stopniowym zwiększaniem nacisku na
projektu „Daj Pracę!” (także w innych dzielnicach);
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
Jesteśmy Gotowi do dalszej Misji – Podążaj wraz z nami! SIŁA!

