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BaptistaPontok: adományt az adományért! 

 

 
Speciális szolgáltatás: 

 

adományok fogadása és hasznosítása 
különleges, egyedi módon, fizikai és mentális 
segélyezés  

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 
 

Kondor Attila BaptistaPont igazgató 
 

 

telefonszáma: 
 

06 27 535060 

 

e-mail címe: 

 

baptistapont@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

A BaptistaPontok a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány belföldi segélyezési 

tevékenységének minőségi és mennyiségi hatékonyságát segítő adománygyűjtő és 

elosztó helyszínei. Ezek regionális kapcsolati tőkéjükkel legfőképpen az 

adományozási kultúra fejlesztéséhez, az alapítvány fizikai és mentális segélyezési 

munkájához, valamint – egyedi lehetőségekkel – az evangélium 

megismertetéséhez járulnak hozzá. A BaptistaPontok 

adományok – elsősorban ruhaneműk, háztartási 

eszközök, tartós élelmiszerek, kisbútorok – 

leadására, és pénzösszeg adományozásával 

elvihető termékek hasznosítására 

létrehozott létesítmények. 

http://www.baptistasegely.hu/
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Céljuk:  
– a társadalomban keletkező karitatív és szociális igényekre választ adva példát adni és 
mutatni a társadalmi felelősség-vállalásra, a segítségnyújtásra; 
– formálni az adományozási kultúrát, forrásteremtéssel támogatni a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány alapvető segélyezési tevékenységét; 
– a működéssel kialakuló új kapcsolatok és kommunikációs lehetőségek során az 
evangélium indirekt módon történő megismertetése; 
– új forma, kapcsolatteremtési lehetőség megnyitása a gyülekezetek számára a 
„templomon kívüli” misszióra, a hit cselekedetekben történő bemutatására. 
 
A BaptistaPont működése során: 
– generálja és fogadja mind a lakossági, mind pedig a céges illetve egyéb forrásokból 
felajánlott adományokat; 

– a beérkező adományokat szelektálja és hasznosítja; 

– a hasznosítás módja: a megfelelő minőségű és jellegű adománytárgyakból pénzforrást 
teremtve pénzügyi fedezetet képez a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány segélyezési 
feladataihoz és a működéshez, a rászoruló rétegekhez partnerszervezetek közvetítésével 
juttatja el az adományokat. 

 
A BaptistaPontok adománygyűjtő helyszínként működnek. Ennek keretében a 
BaptistaPontokon leadott jó állapotú, még használható, de felesleges tárgyakat és 
eszközöket továbbítjuk a mélyszegénységben élők felé, pénzadományért továbbadjuk 
olyan emberek számára, akik szerényebb anyagi lehetőségük miatt nem engedhetik meg 
maguknak azt, hogy új holmikat vásároljanak.  
 
A munkatársak tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a rászorultak számára a 
legnagyobb gondot a nap, mint nap szükséges élelmiszer hiánya jelenti. A 
BaptistaPontok működtetésével beérkező összeg forrást teremt a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány részére a tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek 
megvásárlásához, a nélkülözőkhöz juttatásához, növelve ezzel a segélyezési munka 
mennyiségi és minőségi hatékonyságát.                                                                                              
 
A BaptistaPontok működése további célokat is szolgál. Az alapvető karitatív szolgálaton 
túl hasznos, hogy a feleslegessé vált, de még használható tárgyak és eszközök nem a 
szemétbe, a hulladékok közé kerülnek, ezáltal óvjuk a környezetet. Az „adományt az 
adományért” gyakorlattal pedig nemcsak a mélyszegénységben, hanem a 
nehezebb anyagi körülmények között élőkön is segíteni tud a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány. A hálózat munkatársai 
úgy gondolják, kívánatos formálni a társadalom szociális 
érzékenységét, javítva ezzel az adományozási 
kultúrát. Jelentős szempont, hogy a tevékenység 
hosszútávon munkahelyteremtő célokat is 
szolgál. 
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BaptistaPontok az alábbi címeken találhatók:  

1.   2151 Fót, Fehérkő u.1. 
2.   1117 Budapest, Október Huszonharmadika u.33. 
3.   7632 Pécs, Uitz Béla u. 3.  
4.   2500 Esztergom, Simor János u. 98. 
5.   2500 Esztergom, Petőfi u.1.  
6.   5630 Békés Fáy u.11. 
7.   9400 Sopron Várkerület 43. 

 

  

 
 


