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A Johannita Segítő Szolgálat egyre bővülő feladatai hatékony és időben kellően rugalmas
ellátása érdekében szükséges volt, hogy főállású illetve részmunkaidős munkaerőket
alkalmazzon. Az eddigi tevékenységet csak önkéntes alapon végeztük – beleértve az
Elnököt is – amely már nem biztosított kellő hátteret a tervezett működésnek. A központi
költségvetési támogatás erre lehetőséget nyújtott. Számoltunk azzal, hogy ehhez a
támogatáshoz nem rögtön év elejétől jutunk hozzá, ezért csak májustól terveztük
alkalmazni.
Ugyanígy a terényi táborhoz illetve a hedrehelyi idősek klubjához sem év elejétől
alkalmaztuk a gondnokot.
Miután a kifizetés megkezdése húzódni látszott, az érdi szakápolót (gyógytornászt) még
később, csak július elsejétől alkalmaztuk.

A Segítő Szolgálat egyik fő tevékenysége továbbra is a magyarországi intézmények
támogatása volt. Ennek forrása elsősorban a külföldi johannita szervezetektől származó
természetbeni adomány, a segélyszállítmányok – főként Németországból, Hollandiából és
Svájcból. A segélyszállítmányokat korábban csak korlátok között tudtuk beszállíttatni, hiszen
erre nem volt megfelelő forrásunk. A támogatás tudatában felgyorsítottuk a szállítmányok
behozatalát, több adományra tudtunk „lecsapni”. Így tudtunk nagy mennyiségben kórházi
eszközöket (hidraulikus működésű kórházi ágyak, kerekes székek, szoba WC-k, járókeretek,
…) bútorokat és jó minőségű használt ruhaneműt valamint tarts élelmiszert behozni, s
szétosztani. A támogatott intézmények között volt a SOTE, az újpesti kórház, több vidéki
intézmény és néhány határon túli intézmény: iskolák, óvodák.
A segélyszállítmányok szétosztásáig általában 2 raktárban tároltuk a javakat, de előfordult,
hogy átmenetileg további bérraktározásra is igény volt. Ez olyankor fordult elő, amikor a
fogadó fél nem tudta rövid időn belül átvenni a holmit. (pl. az archívumtároló szekrényeket is
több hétig tároltuk, míg a minisztérium megfelelő helyet talált neki.)
A magyarországi elosztást mikrobuszainkkal végeztük az igényeknek megfelelően. Sajnos
egyik mikrobuszunk műszaki állapota komolyabb javítást igényelt, jelenleg szervízben van.
Egyrészt emiatt, másrészt a szállítási kapacitás igény növekedése miatt néhány esetben
béreltünk 3,5 tonnás teherautót, elsősorban a határon túli szállításokhoz.
A johannita nemzetközi rendezvényeken – JOIN (Johanniter International) Közgyűlés, JOIN
programok, ifjúsági csereprogramok illetve a EYV 2011 – Önkéntesség Éve – részt vettünk, s
többek között a december eleji svájci johannita gyűlésen való részvételünknek köszönhetően
újabb kapcsolatokat sikerült kiépíteni, amelyek komoly lehetőséget nyújtanak a
segélyszállítmányok megszerzése terén. („Bemelegítésként” 90 iskolapad 120 székkel, 4
raklap számítógép és 60 doboz gyermekjáték érkezik még idén Magyarországra, amelyeket a
mátészalkai iskolába szállítjuk. A svájciak szerint évi 6-8 ekkora szállítmányra számíthatunk
ebből a kapcsolatból)
A terényi táborban idén is sok csoport járt. Közülük kettő – egy nagyváradi, egy kárpátaljai –
vendéglátását teljes mértékben szervezetünk állta.
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Itt meg kell jegyeznem, hogy ezen a téren nagy problémát jelentett a kifizetések késői
megkezdése, hiszen a nyárra „bevállalt” programokat más forrásból kellett finanszírozni, így
másokra nem jutott fedezet, illetve volt, amit le kellett mondanunk.
A fiatalok között végzett munka másik központi területe az elsősegélynyújtás. Ezen a téren
nagy volt az aktivitás (Csillagpont Református találkozó, Lacoste gála, ELTE Gólyatáborok,
…) Az elsősegélynyújtó szolgálat alapvetően nem forrásigényes tevékenység, így meg tudtunk
oldani minden elvállalt szolgálatot. Ugyanakkor nagy szükség lenne az oktatáshoz un. Ambu
babára illetve az ügyeletekre defibrillátorra. Ezeket a Támogatási szerződés keretében
egyelőre nem lehetett megvenni, és az említett forrásátcsoportosítási kényszer miatt más
forrásunk nem maradt rá.
Tevékenységünket a helyi szervezetek segítették. (Magyarországon 7, határainkon túl 4 helyi
szervezetünk dolgozik) E forráshiányos időszak ellenére sikerült életre hívni Kelet
Ormánságban – Magyarország egyik legkiüresedőbb, legszegényebb területén – egy helyi
szervezetet, a nyolcadikat idehaza. Egy szociális munkás tevékenységét igyekszünk
támogatni, egyelőre nem alkalmazottként, hanem egyéb forrásokból (adakozások, gyűjtések)
szerzett pénzzel.
A Segítő Szolgálat több esetben is megjelent a médiában, ennek némi hatása látszott az SZJA
1 % felajánlások enyhe növekedésében. Internetes honlapunkon negyedévente megjelentetjük
a Hírlevelet, amelyekben legfontosabb tevékenységeinkről beszámolunk. (Honlapunkat
újjászervezzük, a régi domain nevet nem tudtuk megtartani, tartalma fejlesztés alatt áll. Új
elérhetősége a www.johannitak.hu lesz)
Sajnos a tervezett országos gyűjtési kampányt a pénzhiány miatt nem tudtuk lebonyolítani.
Október 20-án kaptuk meg az első részletet, s ekkor már túl késő volt, az ünnepek előtti
időszakban nem lehet hatékonyan adományt gyűjteni. Ezzel viszont jelentős – korábbi
tapasztalataink szerint 10 milliós nagyságrendű – adománytól estünk el, amire pedig nagy
szükség lett volna a támogatásból nem finanszírozható, elsősorban beruházási, - fejlesztési
kiadásokhoz.
Összegezve elmondható, hogy a tevékenységünk a kapott támogatás hatására sokszorosára
nőtt, ami leginkább a behozott és szétosztott segélyszállítmányok számán látszik. Egyéb téren
jelentősebb növekedést is elérhettünk volna, de az a tény, hogy csak október 20-án érkezett a
számlánkra a támogatás első részlete, a tervezett programok megvalósítását, az ütemes
tevékenységet és pénzfelhasználást erősen megnehezítette.
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