Twist Olivér Alapítvány
Menhely Alapítvány

Adatlap sorszáma:
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Az intézmény neve:
Az intézmény sorszáma:

F3-2000

Adatlap
A HAJLÉKTALANELLÁTÁST 2000. FEBRUÁR 3-ÁN HASZNÁLÓ EMBEREK BUDAPESTEN
A kérdezés célja, hogy megfelelő képet kapjunk a fővárosban élő hajléktalan emberek szociális helyzetének változásáról.

Kitöltési útmutató:

• Válaszd ki a megfelelő választ a felkínált lehetőségek közül és
írd be a sorszámát a bekeretezett négyzet(ek)be.
• A 64-65-ös kivételével csak egy válaszlehetőség van.
• Ha a kérdésre kapott válasz a lehetőségek között nem szerepel,
kérdezd meg, hogy az ahhoz leginkább közel eső válaszlehetőség elfogadható-e a válaszadó számára. Ha nincs elfogadható a felkínált válaszlehetőségek között, az egyéb rovatba írd
be a szöveges választ.
• A kipontozott helyekre rövid szöveget kell/lehet írni.
• Monogram: A név leírt alakja szerinti első, és az üres helyet
követő második egybeírt rész első betűjele (pl.: Szabóné Laki
Éva =SL; Ara-Tóth Zsolt =AZ).
• Az elmúlt év tartózkodási helyeire vonatkozó kérdéseknél a
napokban kapott válaszokat kerekítsd (pl: 10nap=1; 11nap
=2): Ha egy hétnél kevesebb a tartózkodás ideje, akkor az első kockába írj egy „6”-os számot.
• Ha több jövedelemforrása van, használd a „jöv2” és „jöv3”
feletti négyzeteket azok bejegyzésére.

Az intézmény szervezeti formája:
n önkormányzati

o civil szervezet

p egyéb:…………….……………….…………….

Adatfelvétel helye:
n közterület: …. ker., utca(tér)…………………... …………..
o éjjeli menedékhely p átmeneti szálló
r egyéb:………………………..………..………..
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Az adatfelvevő neve:
…………………………………………………………………….

Az adatfelvevő monogramjának első két
betűjele:
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Az adatfelvétel dátuma:

2 0 0 0 - 0 2 -

Válaszadó neme: n férfi
Válaszadó monogramja:
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o nő
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(a név első betűjelét karikázd be!)

Vezetéknév:
A Á B C D E É F G H I Í J K L MN O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z
Keresztnév:
A Á B C D E É F G H I Í J K L MN O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z
HA A MEGKÉRDEZETT AZT MONDJA,
HOGY MA MÁR KÉRDEZTÉK TŐLE MÁS
HELYEN A KÉRDŐÍVEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKET, AKKOR IS VEDD FEL AZ
ADATLAPOT (DE AZ ELSŐ OLDALT FELTÉTLENÜL).

A válaszadó születési helye:
………………………………………………………..
A válaszadó születési éve:
A válaszadó születési hónapja:
A válaszadó születési napja:

1 9

12

13

14

15

16

17

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
1.

Lakcíme:

Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:

Tartózkodási helye:

(állandó lakcíme)

(ideiglenes lakcíme)

(18)

adathiány: −
………………………………………………………………….………. (20)

(19)

m nincs címe , n Budapest, o város, p kistelepülés, v adathiány
Mióta hajléktalan?
Nem érzi magát hajléktalannak : m

Mikor lakott először hajléktalanszállón vagy fapadoson?
Nem érzi magát hajléktalannak: m

adathiány: −

adathiány: −

19

21-22

23-24

hó

19

nap

25-26

Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?

27-28

29-30 hó

Nem érzi magát hajléktalannak:

mn családi problémák miatt el kellett jönnie otthonról,
mo válás után a lakásban a volt házastárs (élettárs) maradt,
mp kiüldözték a lakásából,
mq nem tudta fizetni az albérletdíjat,
mr kilakoltatták,
ms lakását eladta

nap
adathiány: v v
31-32

mm

mt lakása, háza lakhatatlanná vált,
mu börtönből szabadult
mv korházból, szociális otthonból jött el,
nm állami gondozásból kikerült
nn munkahelye által biztosított lakhatás megszűnt
no korábban külföldön élt

(33-34)

np egyéb, éspedig……………………………………………………………………………………..…………..….….…………………………………………….
Mikor lakott utoljára lakásban?
Nem érzi magát hajléktalannak: m
adathiány: −
m nincs adat n pénzbeli segítségre
(35)
o egészségügyi gondozásra p szoc. ügyintézésre
q kibékülés a családjával r mindig is intézményben szeretne lakni
36-37
38-39 hó
40-41 nap
s egyéb, éspedig:………………………………………………..……… 19
Hol aludt tegnap éjszaka?
Mennyi időt éjszakázott az elmúlt
egy évben közterületen?
(hetek száma) (48-49)
(42-43)
Mennyi időt lakott az elmúlt
Hol lakott (aludt) egy évvel ezelőtt?
(44-45)
egy évben lakásban?
(hetek száma) (50-51)
Mennyi időt lakott az elmúlt
Hol lakott tíz évvel ezelőtt
egy évben hajléktalan szállón?
(hetek száma) (52-53)
(46-47)
(a rendszerváltás idején) ?
Milyen segítségre lenne leginkább szüksége ahhoz, hogy ne
kelljen hajléktalan szállón laknia?

mn közterületen (park, barlang, rom− fűtetlen)
mo nem-lakásban (pályaudvar, lépcsőház stb.−fűtött)
mp alkalmi ismerősnél (szívességi, egy-egy éjszakás lakáshasználat)
mq éjszakai szállón (fapados)
mr átmeneti szállón (fizetős)
ms eü./szoc. intézményben (kórház, szoc. otthon, alkh. elvonó, rehab.)
mt családtagként (testvérnél, szülőnél, nagyszülőnél, élettársánál)
mu al/ágy-bérletben (tartós lakáshasználat)
mv munkahelye által biztosított lakhatás
mm nem tudja
nm saját (fő)bérleti lakásában
vv adathiány (
nem válaszol)
nn saját tulajdonában
no börtönben
np állami gondozásban
nqegyéb, éspedig…………………………………………………..

Mennyi időt lakott az elmúlt egy évben
munkahelye által biztosított szálláshelyen?
(hetek száma)

(54-55)

(hetek száma)

(56-57)

Mennyi időt volt az elmúlt egy évben
börtönben?
Mennyi időt volt az elmúlt egy évben kórházban,
rehab. intézetben, szociális otthonban?
(hetek szám)

(58-59)

Mennyi időt töltött az elmúlt egy évben
egyéb helyen?
……………….………………………………………(hetek száma)

(60-61)

ÖSSZESZÍTSD!

52

Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?

Kivel él együtt?

m nem tudja
v adathiány

m nincs adat n magányos o csoport-(banda)tag
p családban, élettársi kapcsolatban él

n nincs o van
(62)

v adathiány
(63)

Válassza ki a következő kijelentések közül azokat, amelyekkel egyetért! „X”-eld be a kérdés alatti bekeretezett váAdathiány=0

Azért lakik itt, mert már meg-

szokta.
Igen =1

Nem =0

Azért lakik itt, mert szeret itt

lakni.

Igen =8

Nem =0

Azért lakik itt, hogy elkerülje a közte-

rületen alvás veszélyeit.
Igen =2

Nem =0

Azért lakik itt, mert nem tud egy la-

kást önállóan fenntartani.
Igen =16
Nem =0

laszt, és az egyenlőségjelek után álló számok összegét
írd az
üres
kedéseket.
négyzeIgen =4
Nem =0
tekbe!
Azért lakik itt, mert nincs elég pénze, hogy
Azért lakik itt, hogy elkerülje az otthoni vesze-

lakásban lakjon.
Igen =32

Nem =0

(64-65)

Honnan jutott 2000. januárjában jövedelemhez?
m sehonnan (nem volt jövedelme) n koldulásból, guberálásból o rendszeres munkából
66
p alkalmi munkából q munkanélküli ellátás + jöv.pótló r Tb. ellátás (nyugdíj, rk. nyugd. tápJöv.1
pénz stb.) s GYES, GYED t önkorm. rendszeres segélyből u önkorm. eseti segélyből
egyéb jövedelem:……..……………………………………………………………………………………………..…

Mennyi pénzt költött el ma?

Kivel ünnepelte a szilvesztert?

Ft

(69-73)

67

Jöv.2

68

Jöv.3

(A legmagasabb kódszámot írd be!)

m nem tudja n egyedül o szállólakókkal
p társaságban q családjával
v adathiány

(74)

Hol töltötte a szilvesztert? (a legmagasabb kódszámot írd be)

Kérdezték-e Önt az 1999. februári felmérés alkalmával?

m nem tudja n közterületen o szállón
p szórakozóhelyen q vendéglátók lakásában v adathiány

m nem tudja n igen

(75)

o nem

(76)

2.

