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Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
 Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség mindig is fontos feladatának tartotta az 

elesettek segítését, a különböző problémákkal küzdők felkarolását

 Özvegyeket segélyező alap

 Granárium

 Árvaház 



1992 – Ótemplomi Evangélikus 

Egyházközség Szeretetotthona 

kezdet 

1993 – Gondozási Központ 

2002 –fenntartó és vezető váltás

Magyarországi Evangélikus Egyház



Szolgáltatások
 Tanyagondnoki szolgáltatás

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

 Támogató szolgáltatás

 Idősek nappali ellátása

Demens személyek nappali ellátása

 Fogyatékkal élők nappali ellátása

Szenvedélybetegek nappali ellátása

 Idősek otthona

Szenvedélybetegek otthona

Hajléktalanok otthona

 Támogatott lakhatás

Otthoni szakápolás

 Fejlesztő foglalkoztatás



Telephelyeink

1.Szarvas, Vajda Péter u. 7.

2.Szarvas, Tessedik Sámuel u. 24.

3.Szarvas, Rákóczi u. 23-25.

4.Szarvas, Szent László u. 25.

5.Szarvas, V. kk. 28.

6.Békésszentandrás-Furugy, III. kk. 34.

7.Csabacsűd, Petőfi u. 51-53.

8.Örménykút, Tessedik Sámuel u. 28.



Néhány érdekes adat

Szolgáltatásokkal elért emberek száma:

közel 2000 fő a mindennapokban 

Dolgozói létszám: 219 fő (júliusban)



Az Ótemplomi Szeretetszolgálat és az Ótemplomi 

Evangélikus Egyházközség szenvedélybetegek 

között végzett szolgálata

 1984-től heti rendszerességgel tartottak „egyházi gyógyító” alkalmakat alkoholbetegek 

számára a gyülekezetben. 

 1992–ben alakult meg a Középhalmi Misszió, mely az Evangélikus Egyház Missziójának része. 

Megalakulásuk óta, évente három gyógyító konferenciát, csendes hetet tartanak mind a 

mai napig.



Szenvedélybetegek közösségi ellátása

2007-ben elindította a szenvedélybetegek 
közösségi ellátását, melynek célja, hogy a 

szenvedélybetegeket a saját 

lakókörnyezetükben megkeresve motiváljuk az 

életmód-változtatásra, segítsük, valamint 

folyamatosan nyomon kövessük ennek 

folyamatát. 



Szenvedélybetegek nappali ellátása

 2010-ben szenvedélybeteg ellátásunk kibővült a 

szenvedélybetegek nappali intézményével, 

megnyitottuk a Napraforgó - Második Esély Klubot. 



Angyali Segítség az Ótemplomból

Szenvedélybetegek sok esetben 

lakhatási gondokkal küzdenek, az utcán 

vagy fűtetlen, lakhatásra alkalmatlan 

helyen élnek. Intézményünk az ilyen 

helyzetbe került embertársakra 

gondolva, minden télen, amennyiben az 

extrém hideg időjárás indokolttá teszi, 

krízisszállót üzemeltet a Napraforgó Klub 

épületében. I



Angyali Segítség az Ótemplomból

Egyház, civilszervezetek, magánszemélyek intézményi összefogás 

vízkereszt és húsvét ünnepe között

Ételosztás, krízisszálló, ruhagyűjtés, önkéntesek bevonása, 

internetes jelenlét. 



Szenvedélybetegek Támogatott 

Lakhatása 2015
 Erre a problémára reagálva indította be intézményünk új ellátási formáját, 

a Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatását, ahol 12 fő szenvedélybeteg 

részére biztosítja a lakhatást és a reintegrációhoz szükséges további 

szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását.

 Rendkívül fontos rugalmas ellátási forma

 Az itt folyó munka országos hírű lett az abcug.hu, hvg.hu cikkek után

 Csicskák megmentése fontos feladata az otthonnak



Támogatott lakhatás-Kiút a Csicskasorból

A 2015-ös indulás óta a szenvedélybetegek 
támogatott lakhatásában megfordult 
„csicskák” száma önbevallásuk alapján:

2015: 6 fő

2016: 2 fő

2017: 5 fő

2018: 3 fő

2019: 6 fő



Az ellátásba vett személyeken kívül minden évben 

előfordulnak kisebb nagyobb mentőakciók, mikor 1 vagy 

több főt kell kimenekíteni a tartójuktól. 

 legutóbb júliusban kellett egy szegedi lakost haza 

szállítanunk, miután megszökött a kizsákmányolóitól. 

elmondása szerint az utcán csábították a kocsijukba 

idegenek egy közelben lévő munkalehetőséget 

felkínálva. Ehhez képest Szarvasra hozták a lakásukba, 

ahol fizetség nélküli munkára kényszerítették.



Sok esetben úgy élik meg a helyzetet, hogy ez számukra is 

hasznos, hisz van hol lakniuk és mégis csak tartoznak 

valakihez. 

Emiatt a jelenség miatt gyakori a visszaesés is. Igazi 

eredményt csak komoly személyiségfejlesztéssel lehet 

elérni, nem elég, ha csak másik fizikait térbe helyezzük 

őket.



Köszönjük a figyelmet!


