
ALAPVETŐ
A Baptista  Egyházi  Szociál is  Módszertani  Központ hírlevele

2 0 1 8 .  D E C E M B E R  |  1 . É V F O L Y A M  5 .  S Z Á M

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne 

féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely az egész nép öröme 

lesz!” Lukács 2:10
Mindenkinek megvan a saját élete. A maga öröme, a 
maga baja. Lefoglal bennünket, kitölti a 
nappaljainkat, az éjszakáinkat. Kitölti a naptárunkat, 
a gondolatainkat, a szívünket - még a 
vágyakozásainkat, az imáinkat is. Nagyon komolyan 
vesszük magunkat, és ezt várjuk el az Úrtól is. De ő 
Úr - és megvan neki is az ő "élete" - az ő országa, 
annak a témái, kérdései, eseményei. Ez 
foglalkoztatja őt, a mindenható Istent. S miközben 
mi elkeseredetten próbáljuk behúzni-bevonni őt a mi 
küzdelmeinkbe, mindennapi harcainkba, aközben ő 
is szeretne bevonni bennünket az ő tervébe, 
országába. Melyik fog sikerülni? Az egyik biztos 
nem. És a másik?
Ez történt az első karácsonykor. Isten megkereste 
az övéit, mindazokat, akiknek volt helye az ő 
tervében, és akik készek is voltak bevonódni az 
Isten országába. Eljött a kegyelmi idő, s kit így talált 
meg, kit meg úgy.
 

akárhol és akárhogy vagyunk.El tudjuk engedni 
kérdéseink, gondjaink hálóját, és nyomban követni őt? 
Érdemes!

Boros Dávid

Ma is így van: Isten készen áll, és szólít - 

  Kit a maga időskorában (Zakariás, Erzsébet, 
Simeon, Anna), kit életkezdésében (József, Mária), 
kit a munkájában (pásztorok, Heródes), kit az 
útkeresésében (bölcsek). Arra válaszolt, amilyen 
kérdések gyötörték az embereket? Vagy olyat 
tervezett, amit embernek szíve meg sem gondolt? 
Nem várta meg, amíg mindenki ráhangolódik, 
hanem azt mondta, itt az idő teljessége, és 
belekezdett. Szólt, sokféleképpen: álomban, angyal 
által, testvér és idegen által, törvény által, lélek által. 
Azt mondta, gyertek! Be lehet kapcsolódni az én 
terveimbe! Vár az én országom - ezt keressétek, és 
minden szükséges ráadásul megadatik nektek!



"csak addig vállalom, amíg találok benne újdonságot"

Sosem terveztem ezen a pályán dolgozni, de ha 
valaki a segítségemet kérte, általában nem 
mondtam nemet. Egy egyetemi évfolyamtársam 
szívességet kért tőlem. Kellene valaki, mert egy 
hirtelen tragédia miatt elveszítettek egy kollégát 
egy megvalósítás alatt lévő pályázati projektben. 
Nem lesz semmi dolgom, csak a nevemet adjam 
hozzá, mint szociális szakember, hogy meglegyen 
a vállalt létszám. Aztán hamar felmerült, hogy ha 
már ott a nevem, esetleg dolgozhatnék is 
valamit… Egy éven belül a szervezet irányításával 
járó feladatok és felelősség nagy része már az én 
vállamon volt. Nagy kihívást jelentett, és 
büszkeséget is egyben - egy faluról városba 
került, bizonyítani akaró fiatal lánynak -, hogy 
megbíznak bennem, hogy képes vagyok rá. Azt 
mondtam, csak addig vállalom, amíg találok 
benne újdonságot, amíg kihívást jelent számomra. 
Mindez 20 éve történt. Azóta soha, egyik nap sem 
volt ugyanolyan, mint a többi, egyik sem telt el 
megoldásra váró új helyzetek nélkül.

helyettes szülői ellátást és gyermekek átmenti 
otthonát hozott létre, a szakellátásból pedig 
nevelőszülői hálózat működtetésével és 
nevelőszülők felkészítő tréningjével vette ki a 
részét. Ezt a civil közösséget - mely később 
egyesületté, majd közfeladatokat ellátó 
intézményhálózattá alakult -, segítem immár 20 
éve. A feladataim többrétűek, igazgatóként a 
szervezet teljes működését, gazdálkodását, 
szakmai munkáját fogom össze, és ezen 
túlmenően a „Fészek” Nevelőszülői és Helyettes 
Szülői Hálózat szakmai vezetője vagyok, melynek 
fenntartója az ORSZIK, működtetője a Fészek 
Gyermekvédő Egyesület. A "Fészek" Nevelőszülői 
Hálózatban jelenleg 160 nevelőszülői család 
gondoskodik 420 gyermekről és fiatalról. Nehéz 
feladat a nevelőszülőké, természetesen mindenki 
úgy indul el az úton, hogy szereti a gyerekeket, és 
segíteni szeretne. De ezen túl, kell még hozzá sok-
sok türelem, nyitottság, elfogadás, és nem utolsó 
sorban jó humorérzék. Hozzánk érkezik egy 
gyermek, aki hozza magával a képzeletbeli 
hátizsákját, benne jó és rossz emlékekkel, 
érzésekkel, tapasztalatokkal. 

A Baptista Szeretetszolgálat 2013-ban elismerő díjakat alapított azzal a céllal, hogy az 
általa fenntartott intézményekben dolgozó, kiváló szakmai munkát végző kollégáit 

elismerje és megköszönje áldozatos fáradozásukat. 

a pályakezdéséről

A Csopják Attila Díjat 2018-ban Báló Ottília, a Fészek Nevelőszülői Hálózat 
vezetője érdemelte ki. 

Ennek apropóján feltettünk neki 
néhány kérdést

a Fészekről és a szakmai kihívásokról

A Fészek Gyermekvédő Egyesület munkája már a 
kezdetektől úttörő volt a gyermekvédelemben, 
annak minden területén feladatot vállalt: 
alapellátásban gyermekjóléti szolgálatot 
működtetett, átmeneti gondozás keretében 

De bármilyen jót is tettünk, sosem várhatjuk 
az azonnali „megtérülést”, a hálát, és talán még az 
mert lehet, hogy az csak évek múltán következik be. 
Éppen ezért sosem szabad feladni a reményt, hogy 
az elvégzett munkának előbb vagy utóbb meglesz az 
értelme.



Interjú Báló Ottíliával, a Fészek gyermekvédő egyesület igazgatójával

Az együttműködésünk az adományok, és 
rendezvényeken való részvétel lehetőségének 
továbbításával/fogadásával kezdődött, és azt 
hiszem, kölcsönös volt a szimpátia. Ez jó alapot 
jelentett, amikor 2010-ben segítségért kellett 
folyamodnunk: a Szeretetszolgálat, és 
személyesen Szenczy Sándor kinyújtotta felénk a 
kezét, és ezzel megmentette a nevelőszülői 
hálózatunkat. De még ennél is több történt, 
ugyanis lehetőséget kaptunk arra, hogy azokat az 

értékeket is megőrizzük, és továbbvigyük, amelyek 
a kezdetektől megalapozták és jellemezték szakmai 
munkánkat, hogy a megoldáskeresés fókuszában 
mindig a rászoruló ember legyen, hogy a valós 
problémához keressük a megoldást, hogy ne 
elégedjünk meg azzal, ami van, ha úgy érezzük, 
lehet még jobb is, de sose rugaszkodjunk el 
túlságosan a realitásoktól. Az állandóan változó, 
átalakuló, új néven, új szervezeti felépítésben 
működő gyermekvédelemben, azt hiszem, nagy 
érték az a kompromisszumok nélküli állandóság és 
folytonosság, amit mi képviselni tudunk. Ezt 
igazolják azok a visszajelzések is, amelyek a 
kollégáimhoz érkeznek volt gondozottjainktól. Akár 
sok-sok év múltán is, amikor már felnőttek, saját 
családjuk van, szeretnének beszámolni, hogy 
megállták a helyüket az életben, vagy jelentkeznek, 
mert bajban vannak ismét, és mi sem 
természetesebb annál, hogy oda fordulnak, ahol 
korábban már segítséget kaptak.

a Baptista Szeretetszolgálattal való 
együttműködésről

Előre senki sem tudja pontosan, hogy mi is van 
abban a hátizsákban. Csak azt tudjuk, mi mit 
teszünk még hozzá: jó élményeket, kedves 
tárgyakat, hasznos információkat, tapasztalatokat, 
odafigyelést, feltétel nélküli szertetetet, 
gondoskodást...És abban a képzeletbeli 
hátizsákban ott van még a gyermek múltja is, és a 
vér szerinti családja. Őket is megkapjuk a 
gyermekkel együtt. Bár nem voltak képesek 
megfelelően gondoskodni a gyermekükről, de 
sosem felejthetjük el, hogy minden gyermek 
számára fontosak a gyökerek, a származás, ezért 
ápolni kell ezeket a kapcsolatokat is, ítélkezés és 
hibáztatás nélkül.

 A Csopják Attila díjat szinte napra pontosan az 
Egyesület megalakulásának 25. évfordulóján vehettem 
át, ami jelképesen azt üzeni számomra, ennek a lelkes, 
elhivatott és önzetlen munkát végző közösségnek az 
elismerése ez, melynek én is részese lehetek.



az eddig megtett útról
Azt hiszem, nagyon szerencsés vagyok, hogy a 
sors ide hozott engem, és megismerhettem azokat 
az embereket, akikkel együtt dolgozom. 
Visszagondolva a 20 évvel ezelőtti önmagamra, ez 
az idő számomra egy tanulási folyamat, egy 
fejlődési út volt. Sokszor elmondom a kollégáimnak, 
hogy mindent, amit tudok, igazából tőlük tanultam, 
és az én munkám nem több annál, mint hogy az ő 
tapasztalataikat meghallgatom, rendszerezem, és 
továbbadom másoknak, ha szükségük van rá.

És hogy mit szeretnék a jövőben elérni? Milyen 
vágyaim, terveim vannak? Úgy érzem, 
magánemberként minden jóból kaptam már az 
életben, nincsenek nagy elvárásaim. Legyen erőm 
sokáig sportolni az egészségem megőrzése 
érdekében, és a számomra fontos személyek is 
egészségben éljenek minél tovább.
A munkánk kapcsán pedig azt szeretném, ha a 
gyakorlat, a tapasztalatok alapján módosított 
jogszabályi környezetben dolgozhatnánk, ha a 
változások ésszerűek, az új szabályok átgondoltak 
és betarthatóak lennének. A gyermekvédelemben, 
az utóbbi időben nagy átalakulások voltak, és a 
változások nagyon hirtelen jöttek. Pedig a mi 
munkánkban (is) nagyon fontos a kiszámíthatóság 
és a tervezhetőség. A gyermekek életében pedig az 
állandóság, és a biztonság. Ezt mostanában nehéz 
megteremteni.
Szeretném azt is, ha a nevelőszülőknek, és az 
általuk végzett munkának nagyobb lenne a 
társadalmi megbecsülése, az elismertsége, mert 
eddig igazságtalanul sok rossz sztereotípia kötődött 
hozzá, és ez bizony nem erősíti a hajlandóságot, 
hogy többen jelentkezzenek erre a hivatásra, 
szolgálatra. Pedig a szükség nagy. Egyre több 
rászoruló, családjából kiemelt gyermeknek nem 
tudunk segítséget nyújtani, mert nincs elég 
nevelőszülő.

és a jövőbeli tervekről

Jó lenne ezen változtatni. Akár úgy 
is, hogy más módon próbáljunk meg 
segíteni a rászoruló családoknak, 
hogy ne is kerüljön sor a gyermekek 
családjából történő kiszakítására. A 
cél most sem más, mint 25 évvel 
ezelőtt volt, minél többet, és minél 
jobban segíteni!



BEszámoló a negyedik Támogatott Lakhatás műhelyről

Az összeszerkesztett szabályozásváltoztatási 
javaslatot - az aktív javaslattevőkkel egyeztetve - 
megküldjük az illetékes államtitkárságra. Az 
intenzív beszélgetést, rövid szünet után, 
kiscsoportos interaktív műhelymunka követte, 
amit Deli Judit, az SZGYF munkatársa vezetett. 
A résztvevők két csoportban foglalkoztak a 
megállapodás írásának kérdéskörével. A 
szakmai műhely munkáját kellemes ebéddel 
zártuk a Benczúr Ház éttermében.

Az utolsó műhelyt december 6-án, Mikulás napján 
a Baptista Teológiai Akadémia nagytermében 
tartottuk, az előzetesen regisztrált munkatársak 
kétharmadának részvételével. A program 
egyszerű volt. Bódy Éva (SE EMK SZVK mester 
oktató) előadásában rendkívül sok gyakorlati 
kérdésre tért ki. Sok vonatkozásban utalt az 
előadást aznap reggel lemondó minisztériumi 
munkatárs témáira is, akivel még előző nap is 
egyeztették előadásaik összefüggéseit. 
Hagyományosan volt egy bemutatkozó TL is. A 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Orthodox Exarchátusa Oikos – 
Segítőház Szenvedélybetegek Támogatott 
Lakhatását Gurály Zoltán intézményvezető 
mutatta be diák segítségével. A két előadás után 
következett a műhely legizgalmasabb része, 
beszélgetés Bódy Évával és Gurály Zoltánnal. 
Felmerültek gyakorlati problémák és megoldások, 
és a külön hangsúlyt kapott a szakmai 
szabályozás befolyásolásának módja. A gyakorló 
szakemberek a szabályozás módosítására több 
szakmai javaslatot is tettek, amit a nagy többség 
támogatott. Módszertanunk vállalta a feladatot, 
hogy összeszerkeszti a szabályozási javaslatokat 
és azt egységes anyagban közvetíti az EMMI 
illetékes államtitkárságának. A résztvevő 
intézményeket rövidesen körlevélben fogjuk 
megkeresni, hogy fogalmazzák meg javaslataikat, 
valamint néhány szakembert külön is kérünk 
javaslatának tömör leírására.

A támogatott lakhatás országos 
műhelysorozatot még 2017 őszén kezdtük el 
szervezni. Idén négy műhelyt tartottunk, 
megvalósítva ezzel eredeti tervünket. A 
műhelyek központi témáját – egy alkalmat 
kivéve – a célcsoportok jelentették. Az idei 
rendezvények a következők voltak:
   Április 26. Bélapátfalva – fogyatékkal élők
   Június 12. Bp. BTA - átfogó téma
   Október 3. Kiskőrös - pszichiátriai betegek
   December 6. Bp. BTA - szenvedélybetegek
 
Rövidesen kialakítjuk a jövő évi folytatás 
kereteit. Jelenleg azt tervezzük, hogy 
február vége felé télbúcsúztató és térítési 
díj köszöntő szakmai műhelyt tartunk. A 
naptári napot, majd később a programot 
még januárban igyekszünk megküldeni a 
TL szolgáltatóknak.

Serafin József

Fotó: Katona Gergely



A Baptista Szeretetszolgálat ismét jubilál

Két évvel ezelőtt ünnepeltük a segélyszervezet 20. születésnapját, idén pedig azt, hogy a 15. Cipősdoboz 
Akciót kezdtük meg. A kezdeményezés 2004-ben indult, amelynek célja a rászoruló, árva, nagycsaládos, 
vagy beteg gyerekek karácsonyi megajándékozása. Annak idején, az első szervezéssel töltött időszak alatt, 
sokan voltak a kételkedők, hiszen kevesen hitték, hogy van annyi adakozókedv, létezik annyi támogató 
akarat hazánkban, hogy egy ilyen jótékonysági akciót sikerre lehessen vinni. Pedig az amerikai mintára 
megvalósított kezdeményezést, akkor és azóta is minden évben, siker koronázza: több tízezer gyermek 
boldog mosolya a bizonyítéka ennek. 
Valóban sok-sok örömteli pillanatra emlékezhetünk szívesen együtt. Hiszen a cipősdoboznyi ajándékok nem 
csak Magyarország legszegényebb, legtávolabbi sarkaiba jutottak és jutnak el, hanem idővel átlépték az 
országhatárokat is, hogy eljussanak a magyarok lakta területekre. Ezen utazások sorában talán a 
legkedvesebbek egy erdélyi település sóbányájában tartott ünnepek, a föld alatt, ahol gyermekotthonokban 
élők karácsonyát sikerül szebbé tenni.
A Cipősdoboz Akciót pedig az évek során nem csak térben és távolságban, ötletekben is folyamatosan 
sikerül alakítani, bővíteni, így egyre újabb és újabb rászorulókhoz jutnak el a csomagok, miközben az 
adományozók belénk vetett bizalmát is egyre növeljük, például a dobozok nyomon követésének 
biztosításával.
A dobozok elsődleges „kikötői” gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékkal élő 
gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek.
A Baptista Szeretetszolgálat akciójának köszönhetően az elmúlt években sikerült több mint félmillió 
rászoruló kislurkó ünnepét szebbé tennünk, ám ahhoz, hogy idén is hasonló sikereket érhessünk el, 
elengedhetetlen az összefogás.

Az Akció honlapja 
hasznos információkkal, 
ötletekkel, hírekkel

http://ciposdoboz.hu/
http://ciposdoboz.hu/


15 éves lett a cipősdoboz akció

Kurja Tímea

Mi, segélymunkások 15 év után már jól tudjuk a 
dolgunkat. De jól tudjuk azt is, hogy semmire 
sem mennénk magunkban, semmire sem 
jutnánk azok nélkül, akik anyagi, gazdasági 
erejükkel, kapacitásukkal, ötleteikkel, 
művészetükkel, ismertségükkel segítenek és 
támogatnak minket. A küldetésünkkel 
szimpatizálókat szeretnénk az eddigieknél is 
nagyobb motivációra és aktivitásra ösztönözni. 
A támogatásra számos lehetőségük adódik. A 
1355-ös adományvonal hívásával bárkinek 
lehetősége van 300 Ft-al támogatni az akciót. 
Nemcsak dobozokat készítő adományozókat 
várunk a gyűjtőpontokra, hanem önkéntesek is 
bátran csatlakozhatnak a Baptista 
Szeretetszolgálat programjához, a Cipősdoboz 
Akció Facebook oldalán, illetve gyűjtőponttá 
válásra is van lehetőség. Magánszemélyek, 
cégek, szervezetek, munkahelyi közösségek, 
sportegyesületek, baráti társaságok 
jelentkezését egyaránt várjuk, akik velünk 
közösen szívesen kiállnának egy jó ügy 
érdekében.

A 15. Cipősdoboz Akciót az 
alábbi partnereink támogatták: a 
Libri – Bookline Zrt., a Liliput 
Játékvilág, a Montázs Art Café, a 
CitySightseeing, a CCC, a 
Kuehne + Nagel Kft. és a Knorr-
Bremse.
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figyelő

A tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására - pályázati felhívás

226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő 
szolgáltatásaival összefüggő módosításáról

A megtekintéshez kattintson az ikonra

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről.

A könyvek kaphatók a módszertani központban a Benczúr utcában és a módszertan részvételével 
zajló szakmai rendezvényeken, csak személyesen, készpénzért.

2000 Ft2000 Ft 1500 Ft

Szakmai könyvek a módszertan terjesztésében

szerk: Kovács Ibolya, Lakner Zoltán

Budapest, 2018. 496 p.
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szerk: Lakner Zoltán et al.

Szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzéke

Aktualizált nyomtatvány: „Kérelem a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyek 
nyilvántartásba vételéhez"
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