
2017-2021
Gondolj vissza az útra



Az elhagyottakról, öregekről, betegekről
való gondoskodás hagyományosan egy-
házi feladat. Egyházunk szociális felada-
tai sokrétűek, mely tevékenység
keretében felelősséget érzünk nemcsak a
ránk bízott emberekért, hanem felelős-
séget viselünk a társadalom felé is,
hiszen gyakran munkánk alapján formál-
nak véleményt az egyház egészéről azok,
akikkel a szolgálataink nap mint nap
kapcsolatba kerülnek.
A baptista szolgáltatások részét képezik
az ország szociális ellátórendszerének,
intézményeinkben idősekkel, fogyatéko-
sokkal, gyermekekkel, lényegében
minden ellátotti csoporttal foglalkozunk,
valamint támogatjuk az életkori vagy
élethelyzeti krízisben lévőket. A nyújtott
szolgáltatások köre szinte egészében
lefedi a teljes szociális és gyermekjóléti
szolgáltatási spektrumot. A szakmai
munkát több mint 2000 munkavállaló
biztosítja, naponként csaknem 20000 főt
ellátva. Arra törekszünk, hogy intézmé-
nyeink minél ismertebbek legyenek a
társadalom széles köreiben, és felkeltsük
partnereink érdeklődését szolgálatunk
iránt. A baptista szociális tevékenységet
végző szervezeti hálózat csaknem minden
megyében jelen van, de a közép-magyar-
országi régióban és Kelet-Magyaror-
szágon van a legtöbb szolgáltató.

Baptista szociális szolgálat



A sokféle szolgáltatás igényli az egy-
házi szintű módszertani munka
jelenlétét. Miniszteri kijelölés alapján
a kiskőrösi Filadelfia Integrált Szoci-
ális Intézmény szervezeti keretei
között 2017 elején, budapesti szék-
helyen kezdte meg működését a
Baptista Egyházi Szociális Módszer-
tani Központ. A mai napig formálódó
módszertani tevékenység igen
összetett és szerteágazó. A szociális
jogszabályok az egyházi módszer-
tanok számára két feladatot írnak
elő. Az intézmények szakmai prog-
ramját létesítéskor, módosításkor a
módszertanok véleményezik a kor-
mányhivatalok számára. Emellett
hangsúlyosabb feladat a szakmai
ellenőrzések elvégzése a kormány-
hivatali ellenőrzések részeként. 

Módszertani munka



Az információáramlás, a horizontális és
vertikális kapcsolatépítés lehetővé

tétele és megkönnyítése, és a baptista
identitás erősítése a legkülönfélébb

háttérből érkező szervezetekben
szintén olyan fontos célok, amiket

többféleképpen is támogatunk.

Sokféle rendezvény szervezése (korábban
személyes részvétellel, a járványhelyzet alatt
online), kezdve a 4-5 fős munkacsoportok
működtetésével, a fenntartóknak, vezetőknek,
kisebb szakmai csoportoknak,
munkavállalóknak és ellátottaknak szervezett
rendszeres és alkalmi programokon, hét-
végéken, rendezvényeken át a 100-150 fős
konferenciákig.

Honlap és hírlevél, ahol naprakészen, hitelesen
és sokrétűen – pl. jogszabályi, pályázati
ajánlókkal, szakmai anyagokkal, podcastok által
– igyekszünk tájékoztatni, és közelebb hozni az
érdeklődőkhöz a baptista szociális munkát.
https://www.szocialismodszertan.hu/
https://www.baptist.hu/alapveto-2021-majus/

Országos szintű szociális szakmai munka. A
támogatott lakhatás szolgáltatás területén
2018 óta szervezünk országos szakmai
műhelyeket az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felkérésére. A negyedéves
személyes vagy online alkalmainkon több 100
szakembert sikerült bevonni a teljes
magyarországi ellátórendszerből. A pandémia
alatt – felismerve, hogy fontosságához képest
kevés szakirodalom foglalkozik ezzel a
szolgáltatással – tanulmánykötetet
szerkesztettünk, amely révén bepillantást
nyerhetünk a támogatott lakhatás
működésének elméleti és gyakorlati
kérdéseibe. 2021 tavaszán megjelent
kiadványunk szakmai körökben tetszést
aratott, ezért a jövőben további szakkönyvek
kiadását tervezzük.

Az odaszánt segítők munkájának, szolgálatának
láthatóvá tétele, elismerése a keresztyén
közösség felelőssége és lehetősége. Ezért
aktívan közreműködtünk 2019-ben az egyház
által alapított szociális elismerések
létrehozásában és jelenleg a gondozásában.

A szolgáltatásokról szóló adatbázisok,
elemzések, negyedéves jelentések készítése,
kisebb felmérések végrehajtása.

https://www.szocialismodszertan.hu/
https://www.baptist.hu/alapveto-2021-majus/


2017. október 12-13. „Szolgálatban a
szeretet”, Balatonszárszó, SDG Családi
Hotel és Konferencia Központ. 2 nap,
több mint 100 résztvevő, 20 szakmai
előadás.
2018. február 22-23. „A szeretet
törvénye.” Siófok, Hotel Azúr. 2 nap,
120 résztvevő. Elsőként és egyetlen
szervezetként ünnepeltük meg a 25
éves Szociális törvényt, a jogszabály
megalkotóival, neves szakemberekkel,
politikusokkal. 
2019. október 3-4. „A szeretet
művészete”, Gyula, Hunguest Hotel
Erkel. 2 nap, 120 résztvevő, rengeteg
új szakmai kapcsolat. Egyúttal az EFOP
1.9.8 projektünk zárókonferenciája. 

Főbb rendezvényeink

A Magyarországi Baptista Egyház
gyülekezeteiben és intézményeiben

végzett szociális munka alapja a
szakmaiság és a keresztény lelkiség
egysége, melyre a minőségi szolgálat

fenntartása és fejlesztése épül.

2021 tavaszától határozott idejű
megbízással, részmunkaidőben önkén-
tes koordinátor és egy foglalkoztatási
szakértő támogatja a szakmai munkát. 

2021-es újdonságok



Baptista Diakóniai Központ 

Baptista Menedék Szolgálat 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

Debreceni Baptista Gyülekezet 

Magyarországi Baptista Egyház 

Nyitott Ajtó Baptista Központ 

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ 

Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet 

Rákoscsabai Baptista Gyülekezet 

Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ 

Sorsfordító Szolgáltató Központ 

Baptista fenntartók
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