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Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadványban megjelenô képek 
a Szeretetszolgálat gondozottjairól 
és önkénteseink áldozatos 
munkájáról készültek.

Kézen
fogva



Fogyatékos embertársaink



„Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, 
amelynek héberül Beteszda volt a neve. 
Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg 
feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. (…) 
De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc 
esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, 
amint ott feküdt, s megtudta, hogy már 
régóta beteg, megkérdezte tôle: »Meg akarsz 
gyógyulni?« »Uram – válaszolta a beteg –, 
nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor 
felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már 
más lép be elôttem.« Erre Jézus azt mondta 
neki: »Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!«”

 |   Jn 5, 2-9
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Egymás kezét fogva
A legtöbb ember sajnálattal tekint fogya

tékkal élô társainkra, ha találkozik egy 

vak, siket, vagy kerekes székben élô 

emberrel, fogalma sincs arról, mit mond

jon, vagy mit tegyen az adott helyzetben. 

A sajnálat azonban semmit nem old meg. 

Az óvatos távolságtartás nem azonos 

a tisztelettel.

A fogyatékkal élôk nem várnak mást 

a környezetüktôl, mint ôszinte kapcsola

to kat, természetes séget, elfogadást. 

Méltóságot és helyet a közösségben.

A fogyatékkal élô és 
a beteg ember között van 
egy óriási különbség: 
az elôbbiek nagy része 
nem gyógyul meg. 



A mindennapok során azonban láthatat

lan falak zárják el ôket a többségtôl, 

bizonyos értelemben ôk is kirekesztettek. 

 

Bár sokan vannak, a mindennapokban 

kevésszer találkozunk velük. Többségük 

zárkózott életet él, ritkán hagyja el saját 

megszokott környezetét. Az évek során 

elszigetelôdnek családjaik is, hiszen 

egy fogyatékkal élô gyermek nevelése 

és gondozása óriási terhet ró a hozzá

tartozókra is. Fo
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38
intézményben

1624
fogyatékkal élô személy

napi ellátása
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Mindez a társadalom tájékozatlanságából 

fakad. A Magyar Máltai Szeretetszol

gálat intézményeiben a fogyatékkal élôk 

mindennapjait könnyíti meg, ugyanakkor 

fontos missziójának tekinti, hogy segítse 

az elfogadásukat. 

Hogyan segítünk?
A Máltai Szeretetszolgálat az ország 

számos területén tart fenn fogyatékkal 

élô embereket segítô intézményeket, 

gondozó központokat. Bár az intézmé

nyek teljesítménye nehezen mérhetô, 

a szülôk bizalma, a helyenként kialakuló 

váró lista egyértelmû visszajelzést ad a 

Szeretetszolgálat munkájáról.

A fogyatékkal élôk 
számára rengeteg 
szabadidôs programot,
találkozót és sport-
versenyt szervezünk.

Évente

300
mozgáskorlátozott 

nyári táboroztatása
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A támogató szolgálatok munkatársai a 

mindennapos tennivalókhoz nyújtanak 

segítséget, jármûveink pedig az intéz

ménybe, iskolába, munkahelyre bejárást 

teszik lehetôvé. Gondozóközpontjaink, 
napközi otthonaink felnôtt korú fogyaték

kal élô embereket is fogadnak, és a 

személyre szabott fejlesztô programok

ban is részt vehetnek az idôsebbek is. 

Ma már kevesen tudják, hogy az ország 

elsô kerekesszék-javító mûhelyét, igazi 

hiánypótló szolgáltatásként, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat nyitotta meg. 

Nem sokkal késôbb gyógyászati segéd

eszköz kölcsönzôk nyíltak, amelyek több 

ezer rászoruló otthonába juttatták el a 

mindennapokat megkönnyítô eszközö

ket. A máltai gondozóközpontok, 

a szakma fejlôdését követve, új terápiás 

eljárásokat is alkalmaznak, ez azonban 

nem változtat azon, hogy a legfontosabb 

eszköz továbbra is a gondozottak be

fogadása, szeretete. Az integrálás haté

kony módja a fiatal önkéntesekkel közös 

nyári mozgáskorlátozott tábor. 

Évente

300
mozgáskorlátozott 

nyári táboroztatása
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           Hogy a holnap jobb legyen


