Twist Olivér Alapítvány
Menhely Alapítvány

Adatlap sorszáma:

1

Az intézmény neve:
Az intézmény sorszáma:

2

F3-2001

Adatlap
OTTHONTALAN EMBEREK BUDAPESTEN 2001. FEBRUÁR 3-ÁN
A kérdezés célja, hogy megfelelő képet kapjunk a fővárosban nem-lakásban éjszakázó emberek szociális helyzetének változásáról.

Kitöltési útmutató:
• A
•
•

•
•
•

-be csak számokat, a "….." -ra olvasható szöveget írj, a
bekeretezett számot vagy szöveget "X"-el jelöld!
A 29,30 és 34-39 számú kérdések kivételével csak egy válaszlehetőség van.
A kérdéseket pontosan abban a formában tedd fel, ahogyan
azok a kérdőíven szereplenek. Ha a kérdésre kapott válasz a
felkínált 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 a választ.
Monogram két betűs. Az első a név leírt alakjának első karaktere, a második az első üres karaktert követő első betűjel (pl.:
Szabóné Laki Éva =SL; Ara-Tóth Zsolt =AZ).
Ha több jövedelemforrás is van, használd a „jöv2” és „jöv3”
feletti négyzeteket azok bejegyzésére.
A partner kapcsolatra és baráti kapcsolatra vonatkozó kérdések
után a dőltbetűs példákat csak akkor olvasd fel, ha a megkérdezett nem érti a kérdést!

Az intézmény szervezeti formája:
önkormányzati

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

Az adatfelvevő monogramjának első két
betűjele:
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Az adatfelvétel dátuma:

Válaszadó neme:
Válaszadó monogramja:

civil szervezet

2 0 0 1 - 0 2 férfi

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 m n o ó ö ő p q r s t u ú ü ű v w x y z
Keresztnév:
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(a név első üres karakterét követő első betűjelét karikázd be!)

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 SZERPLŐ KÉRDÉSEKET, AKKOR IS VEDD FEL AZ ADATLAPOT (DE AZ ELSŐ OLDALT FELTÉTLENÜL)!
A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
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A válaszadó születési helye:
………………………………………………………..
A válaszadó születési éve:
A válaszadó születési hónapja:
A válaszadó születési napja:

1 9

9
10
11

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

(állandó lakcíme)

nincs címe ,

Budapest,

város,

Mióta hajléktalan?

Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:

(ideiglenes lakcíme)

(12)

adathiány: −
………………………………………………………………….………. (14)

(13)

kistelepülés,

adathiány

Mikor lakott utoljára lakásban? adathiány: 9999

Nem érzi magát hajléktalannak :

adathiány: 9999

(15) év

hó

(16)

(17)

Nem érzi magát hajléktalannak:

nap

(18)

Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?

év

(19)

hó

Nem érzi magát hajléktalannak:

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

(20)

nap

adathiány:

lakása, háza lakhatatlanná vált,
börtönből szabadult
korházból, szociális otthonból jött el,
állami gondozásból kikerült
munkahelye által biztosított lakhatása megszűnt
korábban külföldön élt

(21)

egyéb, éspedig…………………………………………………………………..…………..….….…………………………………………….
Lakott-e valamikor olyan lakásban, amelynek Ön, szülője vagy házastársa Aludt-e valamikor legalább egy hetet folyamatosan utcán, parkban,
volt a tulajdonosa, főbérlője?
pályaudvaron vagy más közterületen?

Hetek

nincs adat
Igen
Nem
egyéb, éspedig:……………………………………………… (22)

Hol aludt tegnap éjszaka?

nem = 999

száma

(24)

(25)

Van-e olyan betegsége, amely
korlátozza a munkavállalását?

Családi állapota?

(27)

nem tudja

Hozzátartozói közül kivel találkozik
rendszeresen (legalább évente)?
(29)

1 2 3 4 5
00 88
Hány gyermeke született?
.

nötlen/ hajadon

nős/ férjezett

99 .

1
2
3
4

elvált/különél

özvegy

Van-e most partnerkapcsolata? (testi

kapcsolat, szexuális viszony)

nincs választ
Igen
Nem
egyéb, éspedig:……………….

5 egyéb rokon
00 senki
88 nincs hozzátartozója
99 Nincs válasz

Hozzátartozói közül ki az, akivel rendszeresen
beszél telefonon, vagy akivel levelez?
(30)
.

1

2

3

4

5

(36)

0

9.

..ki segített Önnek abban, hogy ennivalója legyen?
.

1

2

3

4

5

0

..ki segített Önnek ügyei elintézésében?
.

1

2

3

4

5

Bántalmazták-e rendőrök vagy biztonsági
őrök amióta hajléktalan? (42)

Igen

(1)

Nem

(2) Nincs válasz (0)

Verték-e meg ismeretlenek utcán, váróteremben (stb.) amióta hajléktalan? (45)

Igen

(1)

Nem

(2) Nincs válasz (0)

(37)

9.
(38)

0

9.

nincs adat

(34)

hajléktalan ember
rokon, barát , ismerős
szociális munkás,
hivatalos személy
más valaki
-----------------------senki,
nincs válasz

.

Nem

88

99 .

(2) Nincs válasz (0)

Igen

Nem

(35)

Több válasz is megjelölhető!!

1

2

3

4

5

(39)

0

..ki segített Önnek abban, hogy munkája legyen?
.

1

2

3

4

5

0

(40)

9.

1

2

3

4

5

0

9.

Előfordult-e, hogy hajléktalan szállón vagy nappali
melegedőben dolgozók nem vették emberszámba? (44)

Igen

(1)

Nem

(2) Nincs válasz (0)

Követtek-e el Önnel szemben bűncselekményt Előfordult-e, hogy egy munkáltató nem alkalmazta, elbo(lopás, erőszak stb.) amióta hajléktalan? (46)
csátotta vagy kevesebbet fizetett, mert hajléktalan? (47)

Igen

(1)

Nem

(2) Nincs válasz (0)

Igen

(1)

Nem

(2) Nincs válasz (0)

Honnan jutott 2001. januárjában jövedelemhez?
sehonnan (nem volt jövedelme) koldulásból, guberálásból rendszeres (közhasznú) munkából
alkalmi munkából
munkanélküli ellátás Tb. ellátás (nyugdíj, rk.-nyugd. járadék stb.)
GYES,
GYED
önkorm. rendszeres segélyből
önkorm. eseti segélyből
egyéb jövedelem:……..……………………………………………………………………………………………..…

Mennyi pénze volt januárban?
(51)

9.

..kitől kapott pénzt kölcsön, ha megszorult? (41)
.

(1)

00

..ki segített Önnek abban, hogy pénze legyen?

Verték-e meg hajléktalan szállón vagy nappali
melegedőben? (43)

Igen

4 5

Van-e valaki, akit barátjának (barátnőjének)
mondana? (bizalmas, több mint haver)

nincs válasz

AMIÓTA HAJLÉKTALAN… ⌧- el jelöld a válaszoknak megfelelő számozott négyzeteket!
2

3

(32)

nincs adat
magányos
csoport-(banda)tag
családban, élettársi kapcsolatban

..ki segített Önnek abban, hogy szállása legyen?

(28)

Hány testvére van?

Jelenleg kivel él együtt?

(33)

nem válaszolt

Több válasz is megjelölhető!!

Szülei, nagyszülei, nevelői
(volt) házastársa/ élettársa
testvérei
gyermekei
(31)

1

nem tudja
adathiány ( nem válaszol)

egyéb, éspeg………………………………………………………………………………………………..(26)

„X”-eld be a válaszoknak megfelelő számozott négyzeteket!

.

(23)

munkahelye által biztosított lakhatás
saját (fő)bérel lakásában
saját tulajdonában
börtönben
állami gondozásban

közterületen (park, barlang, rom− fűtetlen)
nem-lakásban (pályaudvar, lépcsőház stb.−fűtött)
alkalmi ismerősnél (szívességi, egy-egy éjszakás lakáshasználat)
éjszakai szállón (fapados)
átmeneti szállón (fizetős)
eü./szoc, intézményben (kórház, szoc. otthon, alkh. elvonó, rehab.)
családtagként (testvérnél, szülőnél, nagyszülőnél, élettársánál)
al/ágy-bérletben (tartós lakáshasználat)

Hol lakott (aludt) egy évvel ezelőtt?

nem tudja
nincs
van
nem válaszolt

Ha igen, akkor hány hetet ?

48

49

Jöv.1 Jöv.2

50

Jöv.3

Mennyi pénzt költött el ma?

Ft

(52)

Ft

