
 

 
 
 
 
  

 
 

Korszerű elhelyezési körülmények  

Hogyan veheti igénybe szolgáltatásunkat? 

Az intézményi elhelyezéshez egy nyomtatvány 

kitöltése szükséges, amely az általános adatokból 

valamint az egészségi állapotra vonatkozó 

kérdésekből áll.  

Az egészségi állapotra vonatkozó adatokat a 

szakorvos vagy háziorvos tölti ki. A kérelem 

benyújtását követően megvizsgáljuk a jogosultsági 

feltételek fennállását, majd a kérelmet 

nyilvántartásba vesszük. A terápiás ciklusok 

igénybevételének lehetőségéről és ezzel 

egyidejűleg a férőhely-kijelölésről is  az érintett 

személyt minden esetben az általa megadott címen 

értesítjük. 

Családok esetében minden személynek 

egyénenként szükséges kitölteni és benyújtani a 

kérelmet. 

Kérelemnyomtatvány e-mailben vagy telefonos 

megkeresés alapján igényelhető.  

Szolgáltatásainkat csak olyan személyek vehetik 

igénybe, akik ápolásra, szakápolásra, állandó orvosi 

felügyeletre, kórházi elhelyezésre valamint hospice-

ellátásra nem szorulnak.  

A személyközpontú szolgáltatást nem veheti 

igénybe olyan személy, akinek más tartós 

elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményben 

intézményi jogviszonya fennáll. 

Kik vagyunk? 

A Bakonyszücsön található intézményben az 

országban egyedülálló és speciális szolgáltatást 

nyújtunk.  

Lelki rehabilitációs lehetőséget biztosítunk a 

rosszindulatú daganatos megbetegedésben, 

illetve más, súlyos egészségkárosodásban, 

fogyatékosságban szenvedő gyermekek, felnőttek, 

valamint a betegségben szenvedő gyermekek 

esetében családjaik részére is.  

 Kapcsolatfelvétel: 

Telefon: 
06-89/341-098  
E-mail: bakonyszucs@szeretetszolgalat.hu 

www.szeretetszolgalat.hu 

KATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT  
LELKI REHABILITÁCIÓS OTTHONA  

8572 Bakonyszücs, Petőfi u. 2.  

"Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, 
hogy annak fénye a te arcodat is ne 

ragyogja be!”   
Böjte Csaba 

    Szeretettel várjuk Önt/Önöket 

Bakonyszücsre, a „MÁSODIK 

OTTHON”-ba, amely a megnyugvás, 

élményszerzés és a gondtalanság érzését 

erősíti, ezáltal megkönnyíthetjük a régi 

életükbe való visszatérést.   

KATOLIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT  
LELKI REHABILITÁCIÓS 
OTTHONA 

http://www.szeretetszolgalat.hu/


 

 
 

 
 

Rólunk írták……. 

 

Az intézmény rövid története: 
Dr. Bakos-Tóth Márta klinikai 

szakpszichológus és Rajczi Pál plébános atya 

nagyot mertek álmodni több mint 30 évvel 

ezelőtt. Felismerték, hogy a testi gyógyítás és 

gyógyulás önmagában nem vezet eredményre. 

Teljes gyógyulás nem lehetséges a beteg 

lelkének gyógyítása nélkül. Azok a gyerekek, 

fiatalok és felnőttek tették Bakonyszücs nevét 

fontossá, akik daganatos vagy egyéb tartós 

megbetegedésük miatt viselik a „MÁS”-ság 

rejtett vagy látható jegyeit. Akik nagyon korán 

megtapasztalták az élet törékenységét, de a 

gyógyulás örömét is! Az OTTHON védett 

környezete, a természet közelsége és a hit 

gyógyító ereje mind-mind hozzájárul, hogy az 

itt eltöltött rehabilitációs időszak feledtetni 

tudja azt a testi-lelki megpróbáltatást, amelyen 

a megbetegedés folytán keresztülmennek az 

érintett személyek, családok, köztük sok 

kisgyermek is.  

„Bakonyszücsön megállt az idő. Távol a város 

rohanó világától, volt időnk arra, hogy 

elcsendesedjünk, és több időt fordítsunk 

egymásra, figyeljünk és adjunk, gondolatokat, 

érzéseket, segítő kezeket. Nagyszerű 

programjaink – hozzáértő szakemberek 

vezetésével – lelki feltöltődést adtak. Segítettek 

abban, hogy jobban megismerjük magunkat, 

egymást, merjünk nyitottak lenni, és 

érzéseinket kimutatni.” 

Vajek Andrea és Márfics Erzsi Gödöllő 

Kollégáink azon munkálkodnak, hogy a 

szeretetteljes és empatikus bánásmód 

következtében lakóink jól érezzék magukat az itt 

töltött időszak alatt, és a terápiás ciklus letelte 

után élményekben gazdagon, testileg-lelkileg 

megerősödve térhessenek vissza otthonukba. 

  

Szolgáltatásaink: 

Teljes körű ellátást biztosítunk, melynek 

során az igénybe vevők részére - szociális, 

testi és szellemi állapotának megfelelő 

egyéni bánásmód keretében - olyan fizikai, 

mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, 

amellyel hozzájárulunk hiányzó, vagy csak 

korlátozottan meglévő testi-szellemi 

funkcióinak helyreállításához és szinten 

tartásához. 

A 12-14 napon át tartó terápiás ciklus ideje 

alatt célunk, hogy a daganatos 

megbetegedésben, fogyatékosságban, tartós 

egészségkárosodásban  szenvedő társunk  

esetében oldódjon a betegségtudat, képes 

legyen saját testének elfogadására. 

 Segítséget nyújtunk a szülői szorongás 

enyhítésében, a családok kohéziójának 

erősítésében, a fellépő konfliktusok 

oldásában, mérséklésében. Célunk a pozitív 

érzelmi hatások megerősítésével a testi 

gyógyulás segítése, a hit megerősítése. 

Az intézményben meghatározott rendszerben 

foglalkozásokat tartanak zeneterapeuta, 

pszichológus, gyógytestnevelő és kézműves 

szakemberek, valamint katolikus atya is. 

Szentmisén való részvételre minden 

vasárnap 11 órakor  van lehetőség a gróf 

Eszterházy Károly által 1787-ben építtetett 

gyönyörű barokk templomban.    

Az ellátás jelenleg térítésmentes, de a 

jószándékú felajánlásokat köszönettel 

fogadjuk. 

Bankszámlaszámunk: 

Takarékbank:73900456-10011984 


