MISIONÁRI OBLÁTI NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE
Farnosť Panny Márie mora z Ile-à-Vache, diecéza z Cayes na juhu Haitï
Tél : (509) 3738-6228 / 4293-8585 Email : guycarter278@yahoo.fr

Do pozornosti
Dcéram kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Cieľ : Poďakovanie za dar na rybolov a opravu domov
Drahé sestry,

nedávno ste podporili našu farnosť Panny Márie mora v Ile à Vache, keď ste nám
poslali dar a preto vám chcem osobne poďakovať za vašu štedrosť. Vďaka vašim
darom sme mohli pomôcť mnohým rodinám, postihnutým uragánom Matthew.


Cieľ financovania :

« Posilniť sektor rybolovu a opraviť alebo dokončiť poškodené domy rodín v Ile à
Vache ».


Dosiahnuté výsledky a analýza :

Ako bolo uvedené v našej žiadosti o pomoc, vykonal sa prieskum teritória po prvom
financovaní, aby sa vyhodnotil počet rodín, ktoré sa stali obeťami a ešte stále sa
nedostali z hurikánovej krízy, a vykonala sa výskumná činnosť, aby sa skontrolovali
rodiny priamo z jednej zóny do druhej, a rozhodli sme sa zamerať na 150 rodín podľa
našich prostriedkov financovania, aby sme ich mohli podporiť. Týchto 150 rodín, na ktoré
sme sa zamerali a ktoré sme podporovali, neboli jedinými rodinami postihnutými
hurikánom, ale tie, ktoré sme vybrali podľa našich kritérií a podľa ich zraniteľnosti, pričom
profitovali z vašich štedrých príspevkov.
V záujme bratsky si pomôcť, mohli sme pomôcť všetkým, ktorým sme uznali za potrebné
pomôcť. Niektorí z nich dostali rybárske náradie (koše, nylony, háčiky a povrazy) a iní
profitovali z plechov na opravu strechy svojho domu. Bol to pre nich prínos veľmi
významný a veľmi oceňovaný.

Fotka 1 : Pohľad na dom po uragáne

Fotka 2 : oprava strechy

Fotka 3 : pohľad na dom po oprave

Rozdelenie materiálu na opravu striech:

Pohľad na dom po uragáne

Pohľad na dom po uragáne

Pohľad na dom po uragáne

Pohľad po oprave domu

Pohľad po oprave domu

Pohľad po oprave domu

Príjemca si preberá plechy

Rozdelenie materiálu na rybolov:

Pohľad po oprave domu

Grafické zastúpenie príjemcov
Tento graf zobrazuje celkový počet príjemcov podľa množstva prijatých materiálov.
(Plechy a rybárske náradie).
(uvádzam súhrn, pretože graf sa nedal skopírovať, možno si ho pozrieť vo francúzskej
verzii:)
26 rodín – plech na strechu
124 rodín – materiál na rybolov

Záver
Na záver, podľa analýzy opravených domov a prvého sledovania využívania rybárskeho
náradia možno povedať, že sa dosiahol vytýčený cieľ. Zdá sa, že projekt sa úspešne
realizoval. Realizácia projektu viedla k mnohým inováciám, najmä pokiaľ ide o činnosti,
ktoré sa nepredpokladali, ale ktoré sa ukázali byť nevyhnutné pre úplný úspech ako
napríklad prestavba stien a iných miestností, ktoré sú financované aj z miestnych
zdrojov, aj niektorými dobrodincami.
Nadšenie ľudí, ktorí dostali pomoc, je obrovské a priali by si jedného dňa vás stretnúť,
aby vám priamo vyjadrili svoju vďačnosť. Podľa rôznych svedectiev ľudia sa veľmi tešili
nášmu projektu, ktorý umožnil niektorým rodinám kompletne opraviť strechu ich domov,
čo väčšina inštitúcií alebo podporovateľov doteraz neučinila od doby prechodu hurikánu.
Ešte raz vám v mene celej farnosti veľmi pekne ďakujem za vaše dary, také štedré, ktoré
umožnili približne 26 rodinám ukryť sa pred dažďom a vetrom a 124 rodinám, ktoré si
posilnili rybolov, čím sa ekonomicky zvyšuje produkcia rybolovu.
Drahé sestry, srdečne vás pozdravujem.
Spojený v modlitbe,

________________________________
P. Guy Carter GUERRIER, OMI
Farár v Ile-à-Vache

V Ile-à-Vache, 24. apríla 2017.

Odhadovaný rozpočet a priložené faktúry:

Tabuľka výdavkov

Popis

Jednotka

Množstvo

Jedn. cena
v HTG

Celková suma
v HTG

Povraz, šnúra
Nylon 30
Nylon 35
Nylon 40
Háčik 14
Háčik 15
Háčik 17
Háčik 18
Plech
Kôš

valček
sáčik
sáčik
sáčik
krabica
krabica
krabica
krabica
kus

Transport +
naloženie

budova

750
200
200
100
20
20
20
20
1200
1000
4

215.00
20.00
22.00
24.00
125.00
100.00
100.00
100.00
275.00
225.00
2500,00

161,250.00
4,000.00
4,400.00
4,800.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
330,000.00
225,000.00
10,000.00

SPOLU

P. Guy Carter GUERRIER, OMI
Farár v Ile-à-Vache

743,950.00 HTG

