ÚTMUTATÓ
FEBRUÁR HARMADIKA ADATFELVÉTELBEN VALÓ RÉSZVÉTEHEZ
AZ ADATFELVÉTELRŐL RÖVIDEN
A „Február Harmadika” adatfelvétel sorozat keretében Budapesten 1999 óta, vidéken 2006-tól
minden év február 3-án kérdőíves adatfelvétel zajlik a hajléktalan emberek körében. A
hagyományoknak megfelelően 2017-ben is megszervezzük az adatfelvételt, amely idén több
ponton eltér a korábbi évek gyakorlatától: SZÜKSÉGLETFELMÉRÉST FOGUNK VÉGEZNI,
amely egy kicsit hasonló ahhoz, mint amit szociális diagnózisnak neveznek.
KI VEHET RÉSZT AZ ADATFELVÉTELBEN?
Az adatfelvételben azok a hajléktalan ellátásban dolgozó segítők vagy önkéntesek vehetnek
részt, akik előzetesen regisztráltak és ezután kaptak személyi kódot.
A közreműködéshez a résztvevő segítők mindegyikének előzetesen regisztrálniuk kell(ett)
egy online regisztrációs lapon, amelyet minden intézménynek megküldtünk, közzétettünk a
diszpécserportálon és a Menhely Alapítvány weboldalán is.
HOL LEHET KÉRDEZNI A HAJLÉKTALAN EMBEREKET?
Az adatfelvétel 2017. február harmadikán fog történni az ország egész területén
hajléktalanellátás részeként működő szálláshelyeken, vagy azokon a közterületeken, ahol
hajléktalan emberek éjszakáznak.
HOGYAN KELL KÉRDEZNI HAJLÉKTALAN EMBEREKET?
Az adatfelvételhez minden regisztrált segítőnek eljuttattunk egy kérdőív csomagot, amely a
mellékelt „A kérdezés kellékei” elnevezésű listán felsorolt iratokból áll („Kérdezői útmutató a
szerhasználattal kapcsolatos (szh) kérdőívek felvételéhez”, 2. számú melléklete).
Szálláshelyen ki kell osztani a Február Három kérdőíveket, melyet a hajléktalan emberek saját
maguk töltenek ki, szükség esetén segíteni kell a kitöltésben. Szálláshelyeken az adatfelvétel
időpontja 2017. február 3.
Közterületen fel kell olvasni a kérdéseket és a választ a segítőnek kell rögzítenie az adatlapon.
Közterületi helyszíneken a kérdezés február 3 és 10. között lehetséges (csak azok körében,
akik február 3-án közterületen éjszakáztak).
Figyelem!
A Február Három kérdőíveket SORSZÁM SZERINT SZIGORÚ SORRENDBEN kell kiosztani!
CSAK A SORSZÁMOZOTT FEBRUÁR HÁROM KÉRDŐÍVEKET KELL KIOSZTANI. A nevet, intézményt és
személyi azonosítót tartalmazó borítólapot nem!
MIÉRT VAN A BORÍTÓLAP?
A borítólapon szereplő „név” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha szociális munkás kitöltés és
adatrögzítés után, a hajléktalan emberek hozzájárulásával az ügyfélnyilvántartásába helyezi
el az adatlapot. Ha nem, akkor elég, ha a borítólapra a Február Három kérdőív sorszáma kerül
felírásra. A borítólapon szerepel ezen kívül az INTÉZMÉNYI KÓD, és az ADATFELVEVŐ KÓDJA. Ezt
minden esetben ki kell tölteni!
A borítólapon található az értékelésre, szükségletek meghatározására szolgáló öt kérdésből
álló „Szükségletek meghatározása” című blokk, és a hozzá tartozó szempontokat tartalmazó
kitöltési segédlet is. Az értékelésnél az adatokon kívül más szempontokat is figyelembe lehet
venni.
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DROG-, ÉS EGYÉB PSZICHOAKTÍV SZERHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA
A szerhasználatra vonatkozó adatfelvételt, az F3-hoz kapcsolódva - a 2007-es vizsgálathoz
hasonlóan - a Viselkedéskutató Kft végzi, Paksi Borbála vezetésével. A kutatás célja a
hajléktalan populáció drog- és egyéb pszichoaktív szerhasználatához kapcsolódó
érintettségének, mintázatainak és kockázati tényezőinek, és az ezekben történt változásoknak
a vizsgálata.
A szerhasználatot mérő kapcsolódó adatfelvételről bővebben a „Kérdezői útmutató a
szerhasználattal kapcsolatos (szh) kérdőívek felvételéhez” útmutatóban olvashat.
MIT KELL TENNI
KÖVETŐEN?

AZ

ADATLAPPAL

ÉS

BORÍTÓLAPPAL

A

KITÖLTÉST

Az adatfelvételben közreműködő segítő egyedül vagy másokkal együtt rögzíti az adatokat
egy előzetesen megkapott online rögzítői felületen.
Az online rögzítés után meg fogjuk kérni a közreműködőket, hogy bizonyos megadott
sorszámú adatlapokat fényképezzenek le vagy szkenneljék be őket ellenőrzés céljából.
Ezután a kérdőíveket el lehet helyezni a helyi ügyfél dokumentációban, ha a hajléktalan ember
ehhez az adatlap első oldalán hozzájárulását adta. Amennyiben a hajléktalan ember nem járult
hozzá a helyi dokumentáció részeként történő kezeléshez, a kérdőíveket – a helyben
megszokott iratmegsemmisítési szabályoknak megfelelően – meg kell semmisíteni.
MENNYI PÉNZT KAP A SEGÍTŐ A KÖZREMŰKÖDÉSÉRT?
Szálláshelyen felvett és rögzített F3 kérdőívenként 135 Ft-ot, közterületi kérdezés esetén 335
Ft-ot kapnak a kérdezésben közreműködő segítők.
Amennyiben a szerhasználatos kérdőív kitöltésének a koordinálását és begyűjtését is a
hajléktalanellátásban dolgozó szociális munkás (és nem a Viselkedéskutató Kft. munkatársa)
végzi, akkor szerhasználatra vonatkozó adatlaponként 500 Ft-os további segítői díj illeti meg
a kérdezőt.
HOGYAN TÖRTÉNIK A KÖZREMŰKÖDI DÍJ KIFIZETÉSE?
Az online rögzítésnek megfelelően és az előzetes regisztráció során megadott információk
alapján mi fogjuk elkészíteni a szerződéseket, amelyeket Budapesten a díj személyes
kézhezvételekor kapnak meg a közreműködők. Vidéken a postán megküldött szerződések
aláírt formában történő visszaérkezését követően fogjuk átutalni az összeget.
Figyelem!
2000 Ft alatti összeget a költséghatékonyság megőrzése miatt a vidéki résztvevőknek is csak
pénztárunkban személyesen vagy meghatalmazás alapján tudunk kifizetni. A budapesti
résztvevők kifizetése kizárólag személyesen fog történni.
FELMÉRÉSBEN
VALÓ
RÉS ZVÉTELLEL ,
ILLETVE
A
EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN INFORMÁCIÓ KÉ RHETŐ :

A



KORÁBBI

FE LMÉRÉSEK

elsősorban a februar3kutatas@gmail.com címen, vagy:

Gurály Zoltán: 06 20 934 5821,
Szabó Andrea: 06 20 426 8883, Kovács Ivetta: 0620 587 2380



A szerhasználattal kapcsolatos modul esetében:

Paksi Borbála: 06 70 452 0404, Magi Anna: 06 20 912 8094

MINDEN KÖZREMŰKÖDŐNEK NAGYON KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
A „Február Harmadika” munkacsoport
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