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Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
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A kiadványban megjelenô képek 
a Szeretetszolgálat gondozottjairól 
és önkénteseink áldozatos 
munkájáról készültek.

Tisztelet
az éveknek



Idôsgondozás



„Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak,
mert majd megvigasztalják ôket.
Boldogok a szelídek,
mert övék lesz a föld. 
Boldogok, akik éhezik
és szomjazzák az igazságot,
mert majd eltelnek vele. 
Boldogok az irgalmasok,
mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívûek,
mert meglátják az Istent.”

 |   Mt 5, 3-8
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Az idôskor
tanítása
Tovább élünk, mint 

elôdeink. De vajon 

tartalmasabb-e a 

hosszabb élet? A mai 

társadalom magától 

értetôdônek tekinti, hogy az idôs embe-

rek problémáit családon kívül is meg 

lehet oldani, és otthonnak nevezett intéz-

ményekbe számûzi ôket. Sokan pedig 

magányosan érik meg az idôskort, nem 

lehet kérdéses, hogy idôvel segítségre, 

gondoskodásra szorulnak.

Az idôsek Istentôl rendelt feladata 

a tudás átadása. Összetett és nehéz 

feladatot vállalt magára a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat, amikor saját 

idôs otthonait és gondozó intézményeit 

megnyitotta. De közben arra törekszik, 

hogy az idôs emberek minél tovább 

maradjanak a saját környezetükben. 

Ott, ahová az emlékeik kötik ôket, ahol 

ismerôs embe rek veszik körül, ahol 

még feladatok várnak rájuk. Az idôs 

emberekre sokan úgy tekintenek, mintha 

más dolguk már nem lenne, minthogy 

kitöltsék a hátralévô idejüket. 

A hosszabb életkor,
az idôs emberek 
számának emelkedése
a fejlôdés egy értelmû 
bizonyí tékának tûnik. 



Pedig a világnak nagy szüksége lenne 

a tôlük kapott bölcsességre. Ha közös-

ségen kívül élik le utolsó éveiket, 

nem tudják átadni élettapasztalataikat 

a következô generációnak. 

A társadalom nem épülhet tovább az 

elôdök tudása nélkül. Amíg ezt nem 

értjük meg, hiába lesz magasabb az 

éveink száma, életünk összességében 

mégis kevesebb lesz.
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Hogyan segítünk?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

megalakulása óta odaadó figyelemmel 

gondoskodik idôs társainkról az ország 

egész területén. Az idôsklubokban, 

napközi otthonokban tevékenyen telnek 

a hetek, a szabadidôs rendezvények 

mellett fontos szerep jut a közös 

ünnepeknek is, így az idôs emberek 

aktív, élô közösségek tagjai lehetnek. 

A jelzôrendszeres
házi segítség nyújtást 
Magyar  orszá gon 
a Máltai Szere tet-
szolgálat honosította 
meg, a biztonságot 
jelentô otthoni készü-
lékek azóta is több 
száz idôs embert 
kötnek erôs szálakkal 
szervezetünkhöz. 
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A jelzôrendszeres
házi segítség nyújtást 
Magyar  orszá gon 
a Máltai Szere tet-
szolgálat honosította 
meg, a biztonságot 
jelentô otthoni készü-
lékek azóta is több 
száz idôs embert 
kötnek erôs szálakkal 
szervezetünkhöz. 

Bentlakásos intézményeinkben az idôs 

emberek a lelki békéjüket is megtalálhat-

ják, a kápolna mindegyik otthonunkban 

központi helyen áll.

Az otthoni életet megkönnyítô program-

jaink sora folyamatosan bôvül, a ház 

belsô akadálymentesítését támogató 

Idôsbarát lakásprogram mellett a Máltai 

Szeretetszolgálat a hozzátartozóknak 

szóló, az otthoni ápolást megkönnyítô 

web lapot is készített. Tanyagondnoki 
szolgálataink a településektôl távol élô, 

nehezen mozgó idôseket keresik fel. 

Önkénteseink az ország számos pontján 

látogatják a magukra maradt idôs 

embereket, beteglátogatóink a kórhá-

zakban is felkeresik a legelesettebbeket, 

Fürdetô csoportunk pedig az egyedülálló 

idôsekrôl gondoskodik. 
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idôs ember

napi ellátása
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