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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.

FOGYATÉKOS
SZEMÉLYEK
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSA

További információ

Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ
www.szocialismodszertan.hu
modszertan@baptist.hu
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Baptista fenntartók / fogyatékos
személyek szociális ellátása

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Magyarországi Baptista Egyház

Baptista Diakóniai Központ

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Rákoscsabai Baptista Gyülekezet

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



Támogató szolgálat

28 kistérségben
17 telephelyen

480 férőhelyen

A fogyatékos személyek szociális
ellátásában, az állam és az önkor-
mányzatok mellett, az egyházak, civil
szervezetek is részt vehetnek,
melynek működéséhez az állam
hozzájárulást ad. A lakókörnyezetben
nyújtott alapszolgáltatások közül
leggyakoribb az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, a támogató szolgál-
tatás és a fogyatékosok nappali
intézményének igénybevétele.
Szakosított ellátásuk az átmeneti
gondozóház, az ápoló-gondozó
otthon/lakóotthon, a támogatott
lakhatás és a rehabilitációs intézmény
keretei között valósulhat meg. A
lakóotthoni és a rehabilitációs
ellátáson kívül minden szolgálta-
tásban találhatunk baptista hátterű
ellátást, intézményt, országszerte.

Az a személy kerülhet otthonba, akinek
oktatására, képzésére, gondozására csak
intézményi keretek között van lehetőség,
mivel önmaga ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes. A nagykorú
személy elhelyezésének feltétele a benyúj-
tott orvosi dokumentáció felhasználásával
lefolytatott alapvizsgálat elvégzése és a
komplex szükségletfelmérés.

Támogatott lakhatás

A lakhatási szolgáltatás az életkornak,
egészségi állapotnak és önellátási képes-
ségnek megfelelően, az önálló életvitel
elősegítése érdekében 7-12 főnek biztosít
lakást vagy házat. Emellett az ellátott
komplex szükségletfelmérése alapján
esetvitelt, felügyeletet, étkeztetést,
gondozást, készségfejlesztést, tanács-
adást, pedagógiai segítségnyújtást,
gyógypedagógiai segítségnyújtást,
szállítást, háztartási segítségnyújtást is
magában foglalhat.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő
ellátása. A szolgáltatás segíti az alapvető
szükségletek kielégítését, a megfelelő
egészségügyi-szociális ellátásokhoz, vala-
mint a fejlesztő tevékenységhez való hozzá-
jutást, a munkavégzést,  munkavállalást. A
személyi segítés az ellátott lakókörnyezeté-
ben történik, a közszolgáltatások elérése a
szállító szolgáltatás révén. 

Fogyatékos személyek otthona

A harmadik életévüket betöltött, önellá-
tásra részben vagy nem képes fogyatékos,
illetve autista személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alap-
vető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezi a nap-
közbeni étkeztetést. Biztosít továbbá ta-
nácsadást, készségfejlesztést, háztartási
segítségnyújtást, gondozást, közösségi
fejlesztést. 

Nappali ellátás

Azoknak a személyeknek biztosít ellátást,
akiknek ez családjukban nem megoldott,
vagy az átmeneti elhelyezést a család te-
hermentesítése teszi indokolttá. Az ellátást
egy évig lehet igénybe venni, ami szükség
esetén még egy évvel meghosszabbítható.

Fogyatékos személyek gondozóháza

Orsós György grafikája

Szorgos Kezek Háza, Vác


