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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.

PSZICHIÁTRIAI
ÉS
SZENVEDÉLY-
BETEGEK
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSA

További információ

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

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

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

Sorsfordító Szolgáltató Központ



Szenvedélybetegek rehabilitációs
célú lakóotthona

országszerte
több mint 

2000 férőhelyen

A pszichiátriai és szenvedélybeteg
személyek szociális ellátásában, az
állam és az önkormányzatok mellett, az
egyházak, civil szervezetek is részt
vehetnek. Ennek működéséhez az
állam hozzájárulást ad. 

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 lakóotthon 8–12 főt befogadó tartós
bentlakásos szociális intézmény. Az ellátást
igénybe veheti, aki a 16. életévét már
betöltötte, de a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt még nem, és önellátásra
legalább részben képes. A lakóotthon
számukra életkoruk, egészségi állapotuk és
önellátásuk mértékének megfelelő ellátást
biztosít. 

A nappali ellátás segítséget nyújt az
önálló életvitel fenntartásához. A saját
otthonukban élő, 18. életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai és szenvedélybetegek
vehetik igénybe napközbeni tartózko-
dásra, étkezésre, társas kapcsolatok
ápolására, és az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére.

Nappali ellátás

A közösségi ellátás a pszichiátriai, illetve a
szenvedélybetegek részére nyújtott közös-
ségi alapellátást, valamint a szenvedély-
betegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátást jelenti. A szolgáltatás a lakókör-
nyezetben támogatja az önálló életvitel
fenntartását, a további gyógyulás és
rehabilitáció elősegítése érdekében. A
közösségi ellátások keretében biztosítani
kell a meglévő képességek megtartását és
fejlesztését, pszicho-szociális rehabi-
litációt, szociális és mentális gondozást. Az
alacsonyküszöbű ellátás a szervezett
megkereső programokon felül biztosítja az
ártalomcsökkentő szolgáltatásokat és a
kríziskezelést.

Közösségi ellátás

Új Esély Központ, Veresegyház

Sorsok Háza Szociális Intézmény, Makó

A lakókörnyezetben nyújtott szolgál-
tatás az étkeztetés, a házi segítség-
nyújtás, a nappali intézményének és a
közösségi ellátás. Szakosított ellátás
az átmeneti gondozóház, az ápoló-
gondozó otthon/lakóotthon, a támo-
gatott lakhatás és a rehabilitációs célú
intézmények.  Baptista fenntartású
intézmények elsősorban a nappali
ellátásban és a támogatott lakhatás-
ban működnek, kisebb részben a
közösségi ellátásban. Ezen kívül egy
női szenvedélybeteg lakóotthonunk
van Miskolcon.


