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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.

IDŐSKORÚAK
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSA

További információ

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

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Magyarországi Baptista Egyház

Baptista Diakóniai Központ

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Nyitott Ajtó Baptista Központ

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

Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ



62 telephely
10000+ napi igénybevétel
945 idősotthoni férőhely

Szociális étkeztetésAz idősek szociális ellátásában az
állam, az önkormányzatok, az
egyházak, civil szervezetek is részt
vesznek, ennek működéséhez az állam
hozzájárulást ad. A szociális alapszol-
gáltatások közül a szociális étkez-
tetés, a házi segítségnyújtás, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás és az
idősek klubja a leggyakrabban
igénybe vett szolgáltatás, a szakosí-
tott ellátások közül pedig az idősek
gondozóháza és az idősek otthona. A
baptista közösségben a szükségben
élő idősek segítése a kezdetektől jelen
van, a hat baptista fenntartású idősek
otthonából kettő évszázados múltra
tekint vissza. Napjainkban az idős-
korúak gondozóházán kívül minden
szolgáltatásban találhatunk baptista
hátterű ellátást, intézményt.

A  szolgáltatás az idős személy önálló
életvitelének fenntartását lakókörnye-
zetében biztosítja. Ennek keretében
szociális segítés (a lakókörnyezeti higiénia
megtartása, a háztartási munkában való
közreműködés) vagy a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló személyi
gondozás (alapvető gondozási, ápolási
feladatok) nyújtható.

Idősek otthona

A szakellátás lakhatási szolgáltatásra
épül, illetve napi huszonnégy órás
gondozási-ápolási tevékenységet végez.
Az idősek otthonában a meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő, az öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltött személy látható el.
Idősek otthonába a jogosultsággal
rendelkező személy házastársa, élettársa,
testvére és fogyatékos közeli hozzátarto-
zója gondozási szükséglet hiányában is
felvehető.

Legalább napi egyszeri meleg étkezés
biztosítása azoknak, akik ezt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
koruk miatt. A szolgáltatást helyben
fogyasztással, személyes elvitellel vagy
házhoz szállítva lehet igénybe venni. 

Házi segítségnyújtás

A nappali ellátás célja az egészségi és
mentális állapot megőrzése, javítása. Az
idősek klubja keretében biztosítható a
napközbeni intézményi tartózkodás, a
higiéniai szükségletek kielégítése, a társas
kapcsolatok építése, fenntartása, szociális
és mentális támogatás.

Idősek nappali ellátása

A saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék
használatára képes időskorú személyek
részére nyújtott ellátás, amely az önálló
életvitel fenntartása mellett a felmerülő
krízishelyzetek elhárításában segít.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Filadelfia Idősek Otthona, KiskőrösBSZ Szeretetotthona, Pécs

MBE Emmaus Idősek Otthona, Hajdúböszörmény


