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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.

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

HÁZI SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS

Baptista fenntartók / házi segítségnyújtás

További információ

Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ
www.szocialismodszertan.hu
modszertan@baptist.hu

BA
PT

IS
TÁ

K

Baptista fenntartók / szociális étkeztetés

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Magyarországi Baptista Egyház
Nyitott Ajtó Baptista Központ

Magyarországi Baptista Egyház

Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ

Nyitott Ajtó Baptista Központ

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

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



Szociális étkeztetés

3600 fő napi igénybevétel
77 kistérségben

Az állam, az önkormányzat kötelezett
a szociális alapszolgáltatások
megszervezésére, amely minden
rászoruló számára elérhető, hogy
saját otthonukban önálló életvitelü-
ket fenntarthassák, valamint egész-
ségi, mentális állapotukból származó
problémáikat meg tudják oldani. Az
ellátásban az egyházak, civil szerve-
zetek részt vehetnek, melynek műkö-
déséhez az állam hozzájárulást ad.
Országszerte számos településen
baptista intézmények biztosítják
ezeket a szolgáltatásokat, vagy ezek
egy részét. Baptista fenntartásban a
két leggyakoribb alapszolgáltatás a
szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás. Legalább napi egyszeri meleg étkezés

biztosítása azoknak, akik ezt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékos-
ságuk, pszichiátriai ill. szenvedélybeteg-
ségük miatt. A szolgáltatást helyben
fogyasztással, személyes elvitellel vagy
házhoz szállítva lehet igénybe venni. A
szolgáltatást a helyi szolgáltatónál kell
igényelni. Ezek elérhetőségét megtalálja
honlapunkon. Az ellátásért térítési díjat kell
fizetni.

Házi segítségnyújtás
Szociális gondozók nyújtanak segítséget a
lakókörnyezetükben, legfeljebb napi 4
órában azoknak, akik koruk, egészségi
állapotuk miatt ezt igénylik. Ennek
keretében szociális segítést (a lakókör-
nyezeti higiénia megtartása, a háztartási
munkában való közreműködés) vagy a
szociális segítés tevékenységeit is
magába foglaló személyi gondozást
(alapvető gondozási, ápolási feladatok)
nyújtanak. A szolgáltatást a helyi szolgál-
tatónál kell igényelni. Ezek elérhetőségét
megtalálja honlapunkon. Az ellátás
szükségességének igazolásához házi-
orvosi javaslatra, a gondozási szükséglet
vizsgálatára, a térítési díj megállapításá-
hoz jövedelemigazolásra van szükség. 

 
12 000 fő napi igénybevétel

86 kistérségben

téglási konyhaüzem, BTESZ

Fotó: Tábita Alapszolgáltatási Központ


