
A Magyarországi 
Baptista Egyház 

stratégiája 
a cigányság megsegítésében



Stratégiánk célja,

hogy az egész életet átformáló evangéliumot

eljuttassuk személyválogatás nélkül

minél több cigány emberhez,

kiemelten azokhoz, akik mélyszegénységben,

hátrányos helyzetben, elvetettségben élnek,

és szerető közösségben segítsük az egyéni és a

társadalmi helyreállást.



Helyi szükségletekre építve, 
helyiekkel együttműködve

minden oldalról, komplex módon segíteni a cigány 
emberek, családok és közösségek helyreállását. 

Cigányok és nem cigányok együtt segíteni

a társadalmat 

→ építeni Isten Királyságát.



Felmértük, mink van…



A jövedelmi szegénység, cigányság és baptista 
oktatás összefonódása



40 oktatási intézmény érintett
• 16.000 GYERMEK 35%-40%-A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ

• A LEGKRITIKUSABB MEGYÉKBŐL BORSOD, SZABOLCS, JÁSZ-
NAGY-KUN SZOLNOK, BARANYA, SOMOGY MEGYEI
INTÉZMÉNYEK ÉRINTETTEK .

• BEFOGADÁS ,  EGYENLŐ ESÉLYEK ,  ELFOGADÁS ,  TOLERANCIA, 
NYITOTTSÁG ,  MÁSODIK ESÉLY,  UTOLSÓ ESÉLY, 

• SZÜLŐK ELÉRÉSE, BEVONÁSA – EVANGÉLIUMI TÁMOGATÁS







TÁMOGATÓ 
ESZKÖZÖK

A cigánymissziót
körülöleli és 
szükséglet alapon 
támogatja az 
egyházon belüli… 



Magyarországi Baptista Egyház

350 településen gyülekezetekkel, 
szociális és közoktatási intézményekkel 

napi 10.000 hátrányos helyzetű támogatása

Stratégiai terv a hálózati összekapcsolódás, szükséglet 
alapú segítségnyújtás, illetve a foglalkoztatás, a közöségek

társadalmi hatása intenzitásának növelése



Cigánymisszió

50 helyszínen 600 főnyi 
cigány közösségek, vasárnapi 

iskola, korrepetálás, 
közösségi házak, prevenciós 
és megörző foglalkozások, 
életvezetési tanácsadás, 

mentorálás, 

lelki és fizikai segítségnyújtás

Stratégiai terv a cigány 
vezetők képzése, 

mentorálása, a tanodatípusú 
és életvezetési programok 

bővítése.



Gyülekezetek

lelki közösség, mentorálás, 
családok támogatása

Stratégiai terv a gyülekezeti 
hálózat teljes 

összekapcsolódása, a 
közösségek és egyének 
felelősségvállalásának 

növelése. 



Szociális
munka

14 szociális fenntartónál 
17.000 fős napi ellátás, 

szakértelem és 
szeretettel nyújtott 

széleskörű 
szolgáltatások, 

integrációs programok, 
közösségépítés és lelki 

támogatás

Stratégiai terv a nevelő 
szülői hálózat bővítése, 

a család nélküli 
gyermekek keresztény 

családokhoz 
közvetítése.



Oktatás

49 oktatási intézmény, 16.000 gyermek 
35%-a hátrányos helyzetű

-magas színvonalú oktatás-nevelés, 
tehetségondozás, hátránykompenzáció, 

ösztöndíjprogram, integrációs programok, 
lelki támogatás

Stratégiai terv a közoktatási intézményi 
kollégiumok számának növelése, a 

felsőoktatásban, a Baptista Teológiai 
Akadémián cigánypasztorációs szak, 

baptista cigány szakkollégium indítása



Humanitárius

országos és határontúli
segélyakciók, egészségügyi 

programok, krízishelyzetekben 
segítségnyújtás, 

menedéknyújtás, lelki támogatás

Stratégiai terv a prevenciós 
programok bővítése,

belső jelzőrendszer, hálózat 
működtetése. 



Hálózatépítés

1. Az egyházi stratégiák követése, képviselése az intézményben, családok és partnerek 
felé. 

2. Intézményi/gyülekezeti jó gyakorlatok összegyűjtése, terjesztése
3. Tapasztalatcsere érdekében kapcsolatépítés más intézményekkel
4. Integrációs, felzárkóztató programokban, pályázatokban a baptista 

felzárkózáspolitika/cigánymisszió képviselete
5. Az intézményekben végzendő hitéleti tevékenységre való toborzás a 

gyülekezetekben
6. Intézmények és gyülekezetek közötti kapcsolatépítés egymás támogatása érdekében



Ha együtt mozdulunk, 
összeadjuk erőnket, lehetőségeinket, 

együtt építjük a társadalmat.



Remény életeknek, 
családoknak
társadalmuknak



… a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését!


