Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Adatlap sorszáma:

Menhely Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány

Az intézmény neve:

F3-2003

1

Az intézmény sorszáma:

2

Az intézmény szervezeti formája:

3

n önkormányzati o civil szervezet p egyéb, éspedig

Adatlap

…………….……………….……………………………….

Adatfelvevő monogramja:

4

OTTHONTALAN EMBEREK BUDAPESTEN 2003. FEBRUÁR 3-ÁN
A kérdezés célja, hogy megfelelő képet kapjunk a fővárosban nem-lakásban lakó emberek szociális helyzetének változásáról.

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Az adatfelvevő neve:

Kitöltési útmutató:

…………………………………………………………………….

• A vastagon szedett négyzetbe be csak számokat, a kipontozott
vonalra olvasható szöveget írj.
• A kérdéseket pontosan abban a formában tedd fel, ahogyan azok a
kérdőíven szerepelnek. 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 választ.
• 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).
• Ha a válaszadónak több jövedelemforrása van, használd a „jöv2”
és „jöv3” nevű négyzeteket.
• A betegségre vonatkozó szöveges válaszoknál, ha nincs semmilyen betegsége, az '1'-es sort húzd át egy vízszintes vonallal. Ha egy betegség csak
több sorba fér el, akkor a felesleges sorszámokat húzd ki.

Válaszadó monogramja:

Adatfelvétel helye:
n közterület: …. ker., utca(tér)…………………...

…………5

o éjjeli menedékhely p átmeneti szálló
r egyéb:………………………..………..………..
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Az adatfelvétel dátuma:

20 0 3 - 0 2 Válaszadó neme: n férfi

o nő

7

A válaszadó születési éve:
8

A válaszadó születési hónapja:

9

A válaszadó születési napja:

10

(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
Keresztnév:

s

t uú ü ű v w x y z

s

t uú ü ű v w x y z

11

(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 m n o ó ö ő p q r

A válaszadó születési helye:
………………………………………………………..
A válaszadó családi állapota: v nincs válasz

HA A MEGKÉRDEZETT AZT MONDJA,
HOGY MA MÁR KÉRDEZTÉK TŐLE MÁS
HELYEN A KÉRDŐÍVEN SZEREPLŐ
KÉRDÉSEKET, AKKOR IS VEDD FEL AZ
ADATLAPOT A „VÁLASZADÓ SZÜLETÉSI
HELYE” KÉRDÉSIG!

n nőtlen, hajadon o házas q elvált r özvegy

A válaszadó testvéreinek száma:
A válaszadó gyermekeinek száma:
19

(kiskorú és felnőtt, elő és nem élő gyermekek)

1
5

Lakcíme: (állandó lakcíme) m nincs címe
n Budapest, o város, p kistelepülés, v adathiány

1
6

Tartózkodási helye: (ideiglenes lakcíme) m nincs címe ,

Édesapja él-e?

n Igen o Nem m Nem tudja v Nincs válasz

20

1
7

n Budapest, o város, p kistelepülés, v adathiány
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:

adathiány: −

………………………………………………………………….……….

Mióta hajléktalan?
(21) év

adathiány: 9999
(22)

hó

(23)

nap

1
3
1
4

( féltestvér is) - ha nem tudja, tegyél„X” jelet a négyzetbe -

Édesanyja él-e?

n Igen o Nem m Nem tudja v Nincs válasz

12

Mikor lakott utoljára lakásban?
(24)

év

(25)

adathiány: 9999

hó

(26)

nap

1
8

Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?

Nem érzi magát hajléktalannak: mm

adathiány: v v

mn családi problémák miatt el kellett jönnie otthonról
mt lakása, háza lakhatatlanná vált
mo válás után a lakásban a volt házastárs (élettárs) maradt
mu börtönből szabadult
mp kiüldözték a lakásából
mv kórházból, szociális otthonból jött el
mq nem tudta fizetni az albérletdíjat
nm állami gondozásból kikerült
(27)
mr kilakoltatták
nn munkahelye által biztosított lakhatás megszűnt
ms lakását eladta
no korábban külföldön élt
nq lakásmaffia
np egyéb, éspedig…………………………………………………………………..…………..….….……………………………………………. (28)

Hol aludt tegnap éjszaka?

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, élettársnál)
mu al/ágybérletben (tartós lakáshasználat)

(29)

Hol lakott (aludt) tavaly (2002
nyarán), augusztusban?
(30)

Hol lakott (aludt) egy
évvel ezelőtt?

mv munkahelye által biztosított lakhatás
nm saját (fő)bérelt lakásában
nn saját tulajdonában
no börtönben
np állami gondozásban
mm nem tudja
vv adathiány ( nem válaszol)

(31)

nqegyéb, éspedig………………………………………………………………………………………………..(32)

Hány emberrel tart fenn rokoni, baráti vagy
ismerősi kapcsolatot? (34)

Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?

m nem tudja n nincs o van v nem válaszolt

(33)

Írj számot a „van” előtti nagy négyzetbe, illetve tegyél „X” jelet a „nincs” stb. válaszok előtti kis négyzetekbe!
Van-e olyan rokona, aki közterületen él?

Van-e olyan barátja, aki közterületen él?

Ha van, akkor mennyien vannak? (35)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Van-e olyan rokona, aki szállón él?

Van-e olyan ismerőse, aki közterületen él?

Ha van, akkor mennyien vannak? (36)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Van-e olyan barátja, aki szállón él?

Ha van, akkor mennyien vannak? (38)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Van-e olyan rokona, aki nem hajléktalan?

Ha van, akkor mennyien vannak? (37)
van
nincs
nem tudja
n.v.

Van-e olyan ismerőse, aki szállón él?

Ha van, akkor mennyien vannak? (39)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Van-e olyan barátja, aki nem hajléktalan?

Ha van, akkor mennyien vannak? (41)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Ha van, akkor mennyien vannak? (40)
van
nincs
nem tudja
n.v.

Van-e olyan ismerőse, aki nem
hajléktalan?

Ha van, akkor mennyien vannak? (42)
van
nincs
nem tudja
n.válasz

Kivel tarja a legszorosabb kapcsolatot a fentiek közül? m senkivel v nincs válasz
nn közeterületen élő rokon oo közeterületen élő barát pp közterületen élő ismerős
no szállón élő rokon
op szállón élő barát
pq szállón élő ismerős
np nem hajléktalan rokon oq nem hajléktalan barát pr nem hajléktalan ismerős

Ha van, akkor mennyien vannak? (43)
van
nincs
nem tudja
n.v

Milyen gyakran találkoznak?

(44)

m nincs kapcsolata m nem válaszol
n naponta o hetente p két hetente
qhavonta r ritkábban mint egy hónap

Mit szoktak csinálni együtt, amikor a rokonokkal, barátokkal vagy ismerősökkel találkoznak? TÖBB VÁLASZT IS
MEGJELÖLHET m semmit v nincs válasz (46)

n beszélgetneko dolgoznak, guberának p szórakonak q párkapcsolatban ének r ügyintéznek s egy helyen alszanak t egyéb,
pedig…………………….

IRJA A KÉRDÉSEK UTÁN ÁLLÓ NÉGYZETEKBE A KIVÁLASZTOTT HÁROM SZÁLLÁSHELY ELŐTT ÁLLÓ SZÁMOT!
Melyik szállókon lakott már?
Melyik szállók voltak a legjobbak?
Indoklás:…………………………………………………
Melyik szállók voltak a
legrosszabbak?
Indoklás:…………………………………………………
Melyik szállókra nem menne be?
Indoklás:………………………………………………

25 Alföldi
27 Külső Mester
28 Bánya (idősek)
35 Dózsa átmeneti
14 Dózsa fapad
06 Könyves férfi
07 Előd (fapad)
54 Dózsa (eü.)krízis
92 Kálvária
62 Vaspálya
97 Táblás

Ezen a helyen( jelenlegi helyén) mióta lakik?
év:

(62)

hó:

(63)

02
03
04
08
10
11
19

Rés-női
Vajda
Dankó (Oltalom)
Jászberényi
Pro Domo fapad
Borszéki
MMSZ Miklós

29 Hajszál átm._rehab
55 Rés Pesti út
60 Tömő utca
15 MMSZ vonat
18 MV Ady E. fapad
99 vidék

12 Isola
33 Madridi
45 Twist
93 garázs
21 Őr
23 Dobozi

93 ……………………………..

95 ………………………

94 ……………………………..

96 ………………………

Ha korábban lakott átmeneti szállón, onnan miért került ki?
nap

(64)

m nem lakott még v nincs válasz n lajárt az ideje o kitíltották p
elküldték, mert nem fizetett q elküldték magatartás miattr más lakók
miatt jött el (kivert) s egyéb, Talált jobb helyet, a szállószemélyzetével vol
konfliktusa
éspedig………………………………………………………………………

Honnan jutott 2003. januárjában jövedelemhez?
m sehonnan (nem volt jövedelme) n koldulásból, guberálásból o rendszeres munkából
p alkalmi munkából q munkanélküli ellátás r Tb. ellátás (nyugdíj, rk. nyugd., táppénz stb.) s GYES, GYED t önkormányzati rendszeres segélyből u önkormányzati eseti segélyből

egyéb jövedelem:……..……………………………………………………………………………………………..…

Mennyi pénze volt januárban?

66

67

Jöv.1 Jöv.2

68

Jöv.3

(69)

Mennyi pénzt költött el ma?

Ft

(69)

(70)

Ft

A KÖVETKEZŐCSAK AZUTCÁNÉLŐKTŐLKELLKÉRDEZNI

Mióta lakik folymatosan utcán? időpont
év:

(71)

hó: (72)

Miért éppen itt (jelenlegi helyén) lakik (alszik)?
(73)

nap

………………………………………………………………. (74)

Bántják-e Önt valakik itt?

Békén hagyják-e itt?

Segít-e Önnek itt valaki (akár munkáért) a szociális munkásokon kívül?

n Igen o Nem m Nem tudja v Nincs válasz

(75, 76, 77)

