
SZ
O

LG
Á

LT
A

TÁ
SO

K
SZ

O
LG

Á
LT

A
TÁ

SO
K

BA
PT

IS
TA

BA
PT

IS
TA

SZ
O

CI
Á

LI
S

SZ
O

CI
Á

LI
S

SZ
ÜK

SÉ
G

BE
N

 
SZ

ÜK
SÉ

G
BE

N
 E

G
YÜ

TT
 

EG
YÜ

TT
 H

IT
TE

L 
HI

TT
EL

 T
A

PA
SZ

TA
LA

TT
A

L
TA

PA
SZ

TA
LA

TT
A

L

Az első úttörők azok az üldözte-
tésük 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.

HAJLÉKTALANOK
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSA

További információ

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

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Menedék Szolgálat

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

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



Átmeneti szállásBudapesten és Kiskunmajsán
 9 telephelyen

több mint 1000 férőhelyen

A hajléktalan személyek szociális
ellátásában, az állam, az önkor-
mányzatok, az egyházak és civil
szervezetek is részt vesznek, mely-
nek működéséhez az állam hozzájáru-
lást ad. Kiemelt cél a hajléktalan lét
elhagyásának támogatása, a rehabi-
litáció és az önálló életvitel megte-
remtésének segítése. Baptista fenn-
tartásban négy szolgáltató, a Baptista
Integrációs Központ, az Utcafront, a
Baptista Menedék Szolgálat és a
REVIP működtet alapszolgáltatásokat
és nyújt bentlakásos szakosított
ellátást országosan is jelentős arány-
ban, több mint 1000 férőhelyen.

Ez a szolgáltatás az önellátásra és a
közösségi együttélés szabályainak
betartására képes hajléktalan személyek
éjszakai pihenését, valamint krízishelyzet-
ben éjszakai szállását biztosítja. A
menedékhelyeket este 6 és reggel 8 óra
között térítésmentesen lehet igénybe
venni, zömében nemek szerint külön-külön. 

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka feladata az
utcákon, közterületeken élő hajléktalan
emberek lakóhelyének felderítése,
segítésük, a krízishelyzetek (kiszáradás,
kihűlés, éhezés vagy alultápláltság,
betegségek) elhárítása és az utcai létből
fakadó ártalmak csökkentése. Fő célja a
hajléktalanság átmenetivé tétele és az
intézményi ellátáshoz való hozzáférés
segítése.

Az önellátásra képes hajléktalan
személyeknek biztosít, átmeneti jelleggel,
lakhatási szolgáltatást,  és az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükség
szerint szociális munkát: tanácsadást,
esetkezelést, gondozást, készségfejlesztést,
az ellátott egyéni szükségletei szerint
felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló
segítségnyújtást és segíti a más
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Éjjeli menedékhely

A nappali melegedők közterületen élők
számára nyújtanak olyan alapvető
szolgáltatásokat, melyeket más emberek
az otthonukban vehetnek igénybe:
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint
az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére. Emellett segítenek a
hivatalos ügyek intézésében,
álláskeresében, csomagmegőrzésben,
internethasználatban stb.

Nappali melegedő

 A népkonyha célja, hogy napi rendszeres-
séggel egy tál meleg ételt nyújtson
rászorulóknak - főleg, de nem kizárólag 
 hajléktalanoknak -, valamint, hogy a téli
időszakban jelentkező fokozott veszélyeket
(fagyás, lehűlés, betegségek) a meleg
ételhez jutással csökkentse.

Népkonyha

Baptista Szolgáltató Centrum, Budapest

Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona, Kiskunmajsa

Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Soroksár (Budapest)


