
 

A Baptista Integrációs Központ (BIK) 

6 telephelyen végez segítő tevékenységet: 

 

Hajléktalanok Átmeneti Szállásain: 

XXIII. ker. Grassalkovich út 294. – Soroksár 1. és Soroksár 2. telephely, 

XX. ker. Déli u. 14 – Csepel telephely 

XI. ker. Budafoki út 107. – Budafok telephely  

Kiléptető szállón: 

XXI. ker. Baross u. 2  

Menekülteket és Oltalmazottakat Befogadó Családok Átmeneti 

Otthonában (I és II) : 

XIII. ker. Lőportár utca 1. 

 

A hajléktalanok átmeneti szállásain és a kiléptető házban 

telephelyenként 150 fedél nélkül maradt nagykorú személy, illetve a 

családok átmeneti otthonaiban összesen 80 fő, köztük gyermekek 

mindennapjait igyekszünk könnyebbé tenni a szociális munka 

eszközeivel.  

 

Átmeneti szállásainkon lakóink számára biztosítjuk a lakhatási, 

tisztálkodási, mosási, fürdési, pihenési, szabad vallásgyakorlási 

lehetőségét. Minden ügyfél az egyéni szociális munkásával dolgozik 

együtt annak érdekében, hogy megerősödjön (lelkileg, 



egzisztenciálisan, egészségileg) és hosszú távon állandó lakhatási 

(albérlet, önkormányzati bérlakás, stb.) formát találjon. 

 

Lakóink a legkülönbözőbb élethelyzetekből kerültek hozzánk, így 

minden ügyféllel másban nyilvánul meg a segítés. A családok 

átmeneti otthonaiban otthontalan magyar, illetve hazájukból a 

háború miatt menekülni kényszerülő külföldi családok laknak, akiket 

Magyarország befogadott. 

 

A BIK a törvényi szabályozásokon túl fontosnak tartja, hogy az 

ügyfeleknek minél több olyan lehetőséget teremtsen, amivel a 

szállókon töltött idejüket hasznosan tudják eltölteni. 

Minden telephelyünkön havonta legalább egy programot szervezünk 

lakóinknak, a legkülönfélébbeket: sakkversenyt, pingpong versenyt, 

de tartottunk már néprajzi vetélkedőt, kvíz vetélkedőt, palacsinta- és 

fánksütő versenyt, lakóink voltak már színházlátogatáson is. Az 

ünnepekre, így a karácsonyra is igyekszünk különös figyelmet 

szentelni, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy a család nélkül maradt 

lakóink is meghitten tudják eltölteni az ünnepet. 

 

Hogy miben lehetsz segítségünkre?  

Első és legfontosabb, hogy Te magad hasznosnak érezd a nálunk, 

ellátottainkkal töltött időt.  

 

Nálunk a helyed, ha: 

- még nem kezdted el a közösségi szolgálat teljesítését, vagy 

éppen elkezdted, de szeretnéd magad más területen is 

kipróbálni, 

- segíteni szeretnél rászoruló embereken, de még nem tudod, 

hogy miben tudnál hasznos lenni, 

- kreatív vagy és vannak programötleteid, 



- szeretsz gyerekekkel fúrni, faragni, játszani, zenélni, énekelni, 

- a Facebook kezelése a kisujjadban van, és szívesen frissítenéd az 

intézmény Facebook oldalát, 

- érdeklődsz a fotózás iránt, és szívesen örökítenéd meg 

telephelyeink mindennapjait, rendezvényeinket, 

- szívesen segítesz ház körüli teendőkben (festés, barkácsolás, 

pakolás), 

- jól beszélsz bármilyen idegen nyelvet, és szeretsz fordítani, 

emberekkel beszélgetni, szeretnéd csiszolni a saját 

nyelvtudásodat, 

- úgy érzed, hogy a magyar nyelvet, kultúrát tanítanád szívesen 

külföldieknek, 

- különösen jól megy a matek vagy a nyelvtan, vagy szeretsz 

olvasni, írni, és ezeket a tudásokat átadnád lakóinknak, 

- szép vagy érdekes helyeken jártál, és szívesen mesélnél róla 

másoknak, 

- Te is minden nap a neten lógsz, és tudod, hogy hogy lehet a 

legjobb önéletrajzot elkészíteni, 

- szeretsz tervezni és szervezni. 

 


