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Az első úttörők azok az üldöz-
tetésük miatt Angliából
Hollandiába menekült hitvallók
voltak, akik a bemerítés bibliai
igazságát felismerve, hitük
vallomására 1609-ben Amszter-
damban bemerítkeztek. Egy
részük visszatért Angliába, és
1612-ben Londonban megalapí-
tották az első baptista gyüleke-
zetet. A baptisták a keresztény-
ség protestáns irányzatához
tartoznak. A mai baptizmus a
reformáció idején a harmadik
ágat képviselő anabaptista
mozgalmak mérsékelt, biblikus
csoportjainak tanításában és
hitgyakorlatában gyökerezik.
Nagy hangsúlyt helyez a Biblia
tanítására, a személyes
megtérésen, hitvalláson alapuló
bemerítésre, a misszióra, és a
személyes döntésen alapuló,
önkéntesen vállalt, tevékeny
gyülekezeti tagság elvét vallja.

TÁMOGATOTT
LAKHATÁS

További információ

Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ
www.szocialismodszertan.hu
modszertan@baptist.hu
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Baptista fenntartók / támogatott lakhatás

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Sorsfordító Szolgáltató Központ

Éppen így a jótett is nyilvánvaló. (1Tim 5,25)



Ez a lakhatási szolgáltatás kis létszámú
csoportnak, zömében 7-12 főnek biztosít
lakást vagy házat.
Emellett a támogatott személy komplex
szükségletfelmérése alapján - amely
során figyelembe veszi az életkort, az
egészségi állapotot és az önellátási
képességet - esetvitelt, felügyeletet,
étkeztetést, gondozást,
készségfejlesztést, tanácsadást,
pedagógiai segítségnyújtást, gyógypeda-
gógiai segítségnyújtást, szállítást, háztar-
tási segítségnyújtást is magában
foglalhat. Épít az egyén meglévő
képességeire, és támogatja az önálló
életvitelhez szükséges új készségek
elsajátítását, különválasztva a lakhatást
és a mindennapi életvitelt.
A támogatás során kiemelkedő szerepet
kap a reintegráció: a munkában,
lakhatásban, produktív életmódban, a
közösségi élet és a kapcsolatok
működésének visszaállításában egyaránt.

7 településen
126 férőhelyen

A támogatott lakhatás szolgáltatás
megfelelő feltételeket teremt ahhoz,
hogy a fogyatékos, pszichiátriai és
szenvedélybeteg emberek életkoruk-
nak, egészségi állapotuknak és
önellátási képességüknek megfelelő
lakhatási, illetve szociális szolgálta-
tásokban részesüljenek.
Ez a szolgáltatási forma 2013-tól
került be a jogi szabályozásba.
Személyközpontú, egyénre szabott
szolgáltatásokat nyújt az igénybe-
vevőknek. Támogatott lakhatásban az
ellátást igénybe vevő személy
gyermeke is ellátható. Baptista
fenntartásban országszerte, de
leginkább kelet-magyarországi
településeken, tucatnyi helyen
működik támogatott lakhatás
mindhárom célcsoport számára.

A szenvedélybetegek esetében a
szolgáltatás célja egyrészt az életszem-
lélet és az életvitel megváltoztatása
melletti döntés segítése, ösztönzése,
fenntartása, másrészt a visszaesés
megelőzése, a társadalmi integráció
elősegítése, a szerhasználat, valamint a
járulékos ártalmak csökkentése. 
A hosszantartó pszichiátriai problémával
élők betegségük tünetei, azok mentén
kialakult készségcsökkenéseik miatt
személyes céljaikat nehezen valósítják
meg. Nehézséget okozhat számukra az
akadályozó problémák azonosítása,
megoldása. A rehabilitáció célja a saját
sorsuk feletti felelősség újraélesztése és
az önálló döntéseik segítése. 
A fogyatékossággal élő személyek
esetében a támogatott lakhatás szolgál-
tatás segíti önrendelkezésüket, aktív
társadalmi részvételüket és megnyugtató
lakhatási alternatívát kínál azoknak a
családoknak, amelyben van fogyatékos-
sággal élő családtag.

Támogatott lakhatásban élő pár esküvője

Támogatott lakhatás Kiskőrösön

Balatoni élményhétvége


