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Rövid tartalmi beszámoló a Johannita Segítő Szolgálat 2009. évi
Közhasznúsági jelentéséhez
2009-ben három fő területünkön az alábbi kiemelt tevékenységeket végeztük:
1. Hazai intézmények támogatása
Magyarország egyik legszegényebb települése – Vilmány – felkerült a
támogatottjaink listájára. A helyi önkormányzaton keresztül több
segélyszállítmányt osztottunk szét.
Hedrehelyen az idősek napközi otthona változatlan lendülettel működik, a
rendszeres foglalkozások mellett kirándulást is szerveztünk az időseknek.
Természetbeni adományokkal – számítógép, ruhanemű, játék, könyv irodaszer –
segítettük a vásárosnaményi református gyülekezetet, s rajtuk keresztül a térség
lakosságát.
Mátészalkai helyi szervezetünk rendszeresen támogat több, mint 20 intézményt.
Hódmezővásárhely is több intézményt támogat rendszeresen, sőt a Délvidékre is
több segélyt juttat.
Összesen több, mint 5000 darab új munkaruhát osztottunk szét önkormányzati
intézményekben és egyéb szeretetintézményekben.
2. Fiatalok közötti munka
Ez a terület két fő tevékenységet takar: értékes programot nyújtani a fiataloknak
illetve „kinevelni” a saját utánpótlásunkat, segítőket toborozni a Szolgálat
munkájához.
Ebben nagy lehetőséget biztosít számunkra, hogy 4 évvel az első
„kapavágások” és a kezdeti sátortáborok után, 2009 májusában teljes
kiépítettségében nyitottuk meg a terényi táborunkat, ahol két lakóépületben 4050 fő helyezhető el kényelmesen – természetesen fogyatékkal élők is
használhatják a létesítményt, ekkor valamivel kisebb az igénybe vehető helyek
száma – és egy nagy közösségi épület nyújt lehetőséget rossz idő esetén is a
közösségi programokhoz. Ezt a létesítményt a helyi – terényi – lakosság is
igénybe veheti. (Falunap, stb…) A megnyitó a JOIN budapesti közgyűlésének
záróeseménye volt, így nagyszámú külföldi szakember és a testvérszervezetek
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képviselői első kézből informálódhattak erről a létesítményről, ami reményeink
szerint sok közös, nemzetközi programnak biztosít majd helyszínt.
2009-ben is sikerült angol anyanyelvű segítő részvételével gazdagítani az angol
tábort.
Az „utánpótlás nevelésben”, a szolgáló fiatalok képzésében továbbra is kiemelt
szerepe van az elsősegélynyújtás oktatásnak és ilyen szolgálat ellátásának. Több
rendezvényt biztosítottak fiataljaink – sokszor más szervezetekkel közösen - ,
ami egyúttal jó alkalom volt a tapasztalatcserére is.
3. Határon túli magyarság támogatása
Tovább folyik a zilahi árvaház támogatása, ahol 19, többségében halmozottan
fogyatékos gyermeket nevelnek a szülők. Ide ajándékokat, csokoládét és
ruhaneműt szállítottunk, valamint rendszeres anyagi támogatást biztosítunk
„örökbefogadási” program segítségével.
Néhányan a fiataljaink közül rendszeresen látogatják, s munkájukkal segítik a
Böjte atya által létrehozott zsombolyai árvaházat.
Kárpátalján is megélénkült a tevékenységünk, számítógépeket, nyomtatókat és
hozzávaló fogyóeszközöket szállítottunk ki. Továbbra is segítjük annak az
angol csoportnak az ottani szolgálatát, akik nyaranta 7-10 napot töltenek
Kárpátalján, s ezidő alatt orvosi vizsgálatokat végeznek, s nyelvi képzést
tartanak.
A székelykeresztúri Berda Mózes Gimnáziumot természetbeni adományokkal
segítettük.
A határon túliak segítéséhez tartoznak azok az ifjúsági programok, amelyeken
részt vehettek ottani gyerekek, fiatalok is. Így a terényi táborunkban
nyaralhattak nagyváradi és csángó gyerekek is.

Budapest, 2010. május 31.

Porcsalmy László
elnök
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