ADATLAP
(hajléktalan ember a tiltott közterületet használta)
1. Mikor történt:

2. Hol történt:

3. Kivel történt (név, kor):
(anonimitás esetén monogram és kor):
4. Mi történt:

5. Ez volt az első alkalom, mikor odamentek hozzá?

igen

nem

6. Ha már korábban is (2013. októbert követően) odamentek hozzá, akkor mi történt (pl.
igazoltatták és felvették az adatait, képfelvételt készítettek, felszólították, hogy hagyja el a
helyszínt, megbírságolták egyéb közterületi szabálysértés miatt, stb.):

7. Milyen hatóság járt el:
8. Átadtak-e valamilyen iratot, és ha igen milyet (pl. helyszíni idézés):
9. Az érintett mit tett az intézkedés során:

10. Előállították-e?

igen

11. Indult-e az ügyben eljárás, és ha igen hol tart:

12. Ha van határozat(határozatok), annak mi a kelte, száma:
13. Mi a határozat(ok) tartalma:

14. Az érintett mióta volt azon a helyen, ahol vele szemben intézkedtek:

nem

15. Mennyi időt van (volt) ott általában délelőttönként:
16. Mennyi időt van (volt) ott általában délutánonként:
17. Mennyi időt van (volt) ott általában éjszakánként:
18. Mennyi holmija szokott lenni:
19. Korábban hányszor küldték el, vagy büntették meg ilyen ügyben:
20. Aludt-e az elmúlt két hétben szállón, volt-e kórházban? Ha igen, mennyit:
21. Az elmúlt két hétben volt-e olyan eset, amikor szállóra akart menni, de ott férőhely hiány miatt
nem aludhatott? Ha volt ilyen, hányszor:
22. Az elmúlt két hétben élt-e hajléktalanként közforgalomtól elzárt területen, így pl. lépcsőházban,
zárt telken? Ha igen, mennyit:
23. Tudna-e hozni igazolást arról, hogy az
elmúlt 14 napban valakinél valamennyi időt
lakásban éjszakázott?

igen

nem

25. Elismerte-e az eljáró hatóság előtt, hogy
folyamatosan közterületen él?

igen

nem

26. Akar-e utcai szociális munkásokkal
együttműködni azért, hogy ne kelljen az
utcán éjszakáznia?

igen

nem

igen

nem

24. Szokott-e járni melegedőbe, ha igen,
hová:

27. Mit szeretne, hogy történjen az
ügyében:
28. Szeretne-e jogi segítséget kapni az
ügyében?
29. Hol tudjuk elérni:
30. Egyéb közlendő:

