
Zespół Domu Wschodniego w Libanie

Zespół Domu Wschodniego

(www.domwschodni.pl) w Bejrucie nazwany

przez nas „BTE” (Best Team Ever), powstał

tuż po sierpniowym wybuchu.

Koordynatorzy zostali nam poleceni przez ojca

Elia, proboszcza j parafii św. Michała położonej

w dzielnicy portowej Mar Mikhail. Elia wiedział,

że są to właściwe osoby, zdolne odpowiednio

zareagować na zaistniały kryzys i udźwignąć

ciężar dramatycznej sytuacji po wybuchu. 

Wraz z nimi powołano grupę pracowników

budowlanych, wspólnie tworząc Zespół

profesjonalnych budowlańców i reprezentantów

polskiego stowarzyszenia Dom Wschodni  w

Libanie.

Ten  niespotykany  mix  ciężkiej  pracy,  współczucia,  niezłomnego  ducha,  pozytywnego

nastawienia i przyjacielskich relacji czyni z nas więcej niż tylko Zespół!!!

Naszym mottem jest „SIŁA”, które

ma dla nas znaczenie symboliczne

– chodzi o dzielenie się naszą

ENERGIĄ, ŚWIATŁEM i NADZIEJĄ

z osobami w potrzebie oraz

dawanie przykładu odważnej i

niezłomnej postawy w walce z

tragicznym położeniem!

Wierzymy, że razem możemy

przeprowadzić potrzebujących per

aspera ad astra!

http://www.domwschodni.pl/


KOORDYNACJA:

1.SUMAR

Prawniczka z wykształcenia, freelancer. Ma spore doświadczenie w pracy dla organizacji 

pozarządowych, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Zawsze na czas, zawsze 

gotowa aby wysłuchać i działać. Prywatnie

silna mama dwóch wspaniałych dziewczyn. 

Zadania:

• Tworzenie bazy danych

potrzebujących rodzin  oraz  kontakt z

nimi.

• Sprawdzanie i weryfikacja

rzeczywistej sytuacji rodzin.

• Kwestie formalne, np. pozwolenia,

dokumenty, formularze, umowy, itp.

• Reprezentowanie Domu

Wschodniego w kontaktach z naszymi

organizacjami partnerskimi.

2. CHADI

Budowlaniec, właściciel zakładu stolarsko-

meblowego, nadzorujący pracę grupy

specjalistów budowlanych. Na co dzień

uśmiechnięty, pomocny, zapracowany mąż i

ojciec dwóch nastolatków.

Jego marzeniem jest stworzenie warunków na

lepszą przyszłość dla swoich dzieci i ich

spokojne życie, którego on w dzieciństwie nie

zaznał.



Zadania:

• Opracowanie kosztorysu prac i wykonywanie pomiarów.

• Negocjacje z dostawcami surowców, pozyskiwanie jak najtańszych materiałów

• Zarządzanie ekipą remontową i dopilnowanie wykonania prac.

• Nadzór nad warsztatem stolarskim

3. EDDY „EDEK”

“Dobry duch” zespołu. Przychodzi pierwszy, wychodzi ostatni. Uczy się języka polskiego, 

by pewnego dnia odwiedzić nasz Kraj. Robi niesamowite fotografie – potrafi uchwycić w 

obiektywie to co nieuchwytne.

Zadania:

• Tworzenie dokumentacji

fotograficznej i video

prowadzonych prac.

• Wspieranie Chadi’ego  w

koordynacji prac.

• Dbanie o morale zespołu,

utrzymywanie dobrych relacji w

grupie.

• Zaradny logistyk.

4. Wsparcie:

• Amale: księgowość, przelewy i raporty finansowe, kontrola budżetu, wspieranie 

prac polowych.

• Joyce: pomoc w koordynacji prac.

• Maciej Mirowicz: Koordynator Domu Wschodniego na Syrię i Liban.



Ekipa remontowa zarządzana przez Chadi’ego

1. "Wielozadaniowy" Ahmed 

Jest z nami od samego początku - nasz passe-

partout! Zawsze na czas, zawsze gotowy, zdolny

pracownik o wielu umiejętnościach:

• Instalacje.

• Prace murarskie.

• Malowanie.

• Prace na wysokości.

• Prace w drewnie.

2. „Ironmeni” - Naji and Hussein

Dwóch postawnych chłopaków, zajmujących się

konstrukcjami stalowymi:

• Instalacja stalowych drzwi i okien.

• Pokrycia dachowe.

• Konstrukcje stalowe sufitów, balkonów oraz

witryn sklepowych.

3. Johnny: hydraulika i malowanie 

4. Khaled: kafelki, płytki podłogowe                            

5. Marwan: malowanie

6. Bassam: elektryk

7. Kierowcy: Roger (taxi) i Abu Yazan (dostawczak

typu „Tuk Tuk”)

W zależności od potrzeb i ilości odnawianych domów oraz sklepów ekipa może być 

poszerzona.



EKIPA ZAKŁADU STOLARSKO-MEBLOWEGO:

Prace stolarskie, w które wchodzą produkcja i montaż drewnianych okien, drzwi oraz mebli

są zapewniane przez jego zakład „SECTION” (https://www.facebook.com/sectionfurniture).

W skład zespołu wchodzą: Jean, Ahmad, Mossaab, Hassan, Jassem, Maurice oraz Majed.

W przypadku konieczności montażu elementów aluminiowych typu drzwi lub okna, Chadi 

korzysta z pomocy parterów, z którymi współpracuje przy odbudowie i renowacji 

zniszczonych mieszkań. 

https://www.facebook.com/sectionfurniture

