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Mintaadó programok a közfoglalkoztatásban 

 

 

Speciális szolgáltatás: 

foglalkoztatás, társadalmi reintegráció 

segítése, lakhatás és étkezés biztosítása, 

mosoda, népfürdő, fodrászat, ruhaneműhöz, 

tűzifához való hozzájutás lehetőségének 

megteremtése. 

 
 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember és elérhetősége: 

 

 

Szanyi Gergely programkoordinátor 

szanyi.gergely@baptistasegely.hu,   

+36 1 466 59 78 

 

Szervezet neve:  

 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy 

Szervezet elérhetősége: 
 
1111. Budapest, Budafoki út 34/B.  
www.baptistasegely.hu 
 

 

A Baptista Szeretetszolgálat már több éve foglalkozik hajléktalan 

léthelyzetben élő embereket segítő közfoglalkoztatási programok 

szervezésével. A segélyszervezet kezdetben decentralizált, hosszabb 

időtartamú programok, majd 2016-tól mintaprogramok megvalósításával 

segíti a hajléktalanok foglalkoztatását. Az elmúlt időszak alatt kialakított 

közfoglalkoztatási telephelyek változatos tevékenységi formákban 

biztosítanak munkalehetőséget a rászoruló emberek 

számára. 
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Közfoglalkoztatási programok szervezésével a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy (BSZ EJSZ) fenntartói szinten 2015 őszétől foglalkozik. Az akkor megkezdett 
országos területi hatályú program rövid idő alatt több mint 300 személyesre duzzadt. A 
következő években a BSZ EJSZ oktatási és szociális intézményeinél jellemzően kisegítő, 
karbantartó és takarító munkakörökben, de ezeken túl adminisztratív és szociális segítő 
munkakörökben, karitatív tevékenységekben láttak el feladatot közfoglalkoztatottak. A 
következő években – köszönhetően a javuló munkaerőpiaci helyzetnek – ugyan csökkent 
a közfoglalkoztatási programok nagyságrendje, ám a fenntartó megpróbál a lehető 
legnagyobb munkáltatói toleranciával fordulni az érintettek felé, így az országos 
közfoglalkoztatási program létszáma továbbra is 200 fölött van.  
 
A célcsoport jellemzői: 

 alacsony iskolázottság, 
 megromlott egészségi állapot, 
 tartós munkanélküliség, 
 halmozottan jelentkező egyéni szociális problémák, a motiváció hiánya. 

 
Az országos közfoglalkoztatási programokon túl a legelesettebb emberek számára 
országos hajléktalan mintaprogramokat szervezünk, amelyek 2016-tól folyamatosan 
biztosítanak foglalkoztatási lehetőséget a marginalizálódott rétegek számára. A 
módszertani alap a foglalkoztatás, lakhatás és étkezés biztosítása a programban 
résztvevők számára. Ennek megfelelően hoztuk létre 2016-ban a fővárosban a Maglódi 
úti telephelyet (a Baptista Szolgáltató Centrumot) és a kiskőrösi telephelyet (amely 
később önálló programmá nőtte ki magát és Sorsfordító Szolgáltató Központ néven több 
mint 100 fő számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget), majd 2017-ben a 
hajdúböszörményi Katica Családok Átmeneti Otthona telephelyet, illetve 2019-ben a 
Miskolci Női Lakóotthon telephelyet. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 
mintaprogramok egy szociális intézményhez legyenek csatolva, ahol az intézményben 
dolgozó szakemberek az egyéni szükségletek alapján tudják segíteni a 
közfoglalkoztatásban dolgozókat.  
 
Hajléktalan mintaprogramjainkat 2016-ban és 2018-ban a Belügyminisztérium 
miniszteri elismerésben és kitüntetésben részesítette.  
 
Az elmúlt időszak alatt kialakított közfoglalkoztatási telephelyek változatos 
tevékenységi formákban biztosítanak foglalkoztatási lehetőséget a rászoruló emberek 
számára, mint:  

 intézményi kisegítő feladatok,  
 karbantartási feladatok,  
 kézműves termékek előállítása,  
 márkamentesítés (lefoglalt és adományozásra 

továbbadott ruhaneműk márkajelzésének 
az eltávolítása), 

 szociális mosoda és népfürdő 
üzemeltetése,  
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 szociális fodrászat üzemeltetése,  
 népkonyha és egyéb karitatív étkeztetési feladatok végzése,  
 tűzifa előállítása és eljuttatása a rászoruló embereknek,  
 zöldterület gondozási feladatok végzése. 

 
A programokban továbbá jelentős, a tevékenységek végzését és a programban résztvevő 
emberek reintegrációját és életkörülményeinek javítását célzó fejlesztések és 
beruházások is történtek, mint:  

 a támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása,  
 a családok átmeneti otthona szolgáltatás, 
 a kiléptető jellegű férőhelyek létrehozása. 
 

Elengedhetetlennek tartjuk a foglalkoztatáson túl az egyéni szükségletek felmérését, az 
egyedi sorsproblémák megoldásának, kezelésének szociális szakemberek bevonásával 
történő támogatását. Az együttműködő szociális támaszrendszer biztosítja, hogy a 
programban résztvevő hajléktalanok számára olyan munkakörnyezetet biztosítsunk, 
ahol az önálló életvezetés kialakításában is hathatós segítséget kapnak. Az elért sikerek 
alapján a 2019. évi közfoglalkoztatási mintaprogram tervei a jelenleg már jól működő 
tevékenységek fejlesztését, illetve a meglévő, a gyakorlatban már több évi működés 
során bizonyított szakmai gyakorlat új telephelyekre történő kiterjesztését célozzák. 
 
Ennek megfelelően a korábban kialakított munkaállomások bővítését és fejlesztését 
szeretné a fenntartó megvalósítani az alábbi foglalkoztatási telephelyeken:  

 Baptista Szolgáltató Centrum, Budapest,  
 Miskolci Női Lakóotthon, Miskolc,  
 Katica Családok Átmeneti Otthona, Hajdúböszörmény,  
 Szivárvány Családok Átmeneti Otthona, Debrecen. 

 
Továbbra is együttműködünk a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központtal, ahol a 
Budapesten élő, de vidékre (vissza)költözni vágyó hajléktalanok be tudnak 
bekapcsolódni a foglalkoztatási és lakhatási lehetőséget biztosító mezőgazdasági 
programba.  
 
Meggyőződésünk, hogy a már bevált szakmai módszertan és az új telephelyek 
megvalósítása révén egyre növekvő számú hajléktalan léthelyzetben élő ember számára 
nyújthatunk továbblépési és fejlődési lehetőséget, s ezzel hatékonyan segíthetjük a 
társadalmi beilleszkedést.  
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A Sorsfordító Szolgáltató Központ 
 
A Sorsfordító Szolgáltató Központ 2016-ban csatlakozott a hajléktalan 
mintaprogramhoz, ahol mezőgazdasági jellegű tevékenységeket, majd a későbbiekben 
azokat tovább gondolva feldolgozás jellegű és egyéb kiegészítő közfoglalkoztatási 
tevékenységeket szervezett meg.   
 
A telephelyek több mint 110 fő számára biztosítanak foglalkoztatási lehetőséget 
változatos tevékenységi formákban, mint: 

 szabadföldi és fóliasátras növénytermesztés, 
 gombatermesztés, 
 intézményi karbantartási feladatok, 
 kézműves termékek előállítása, 
 papírtégla előállítása, 
 a megtermelt élelmiszer alapanyagok feldolgozása, konyhai felhasználásra 

történő előkészítése, 
 savanyítás és befőzés, szárítás, aszalás, 
 száraztészta előállítása. 

 
Továbbá jelentős, a tevékenységek végzését és a programban résztvevők reintegrációját 
és életkörülményeinek javítását célzó fejlesztések és beruházások is történtek, mint: 

 támogatott lakhatási szolgáltatások létrehozása, összesen 40 fő számára, 
 egy 2200 nm-es növényház,  
 gombatermesztő ház, 
 a feldolgozást segítő eszközök, 
 és növénytermesztést segítő eszközök beszerzése. 

 
Az elért sikerek alapján a további tervek a jelenleg már jól működő tevékenységek 
fejlesztését célozzák, egyúttal hozzájárulnak a program hosszú távú gazdasági 
fenntarthatóságához is. Ennek érdekében szükség van az egyes tevékenységek 
termelékenységének javítására, illetve azon alapok lefektetésére, amelyek már most 
biztosítják azokat a feltételeket, amelyek a későbbiekben lehetővé teszik piacképes 
termékek előállítását. 
 
A tervek fő célja a korábban megvalósított fejlesztések támogatása, minimális bővítése, 
amely elsősorban a közfoglalkoztatási program hosszú távú gazdasági önfenntartó 
képességét hivatott megerősíteni. A tervezett tevékenységek volumenét továbbra is a 
Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat 
közvetett vagy közvetlen fenntartásában lévő szociális és 
gyermekjóléti intézmények igényeihez mértük, így a 
megtermelt és előállított élelmiszerek szociális és 
karitatív céloknak megfelelő belső felhasználásra 
kerülnek.  


