Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei
Menhely Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány
adatfelvétel
helyszíne:

F3-2004

ADATLAP

1= közterület:

lapsorszám:

1.

intézményi sorszám

2.

……ker.………………………..………… utca, tér

2= éjjeli menedékhely,

5= hajléktalan átmeneti szálló,

3= egyéb szálló,

6= egyéb hajléktalan szálló

4= lakás

9= nincs válasz

Milyen szervezeti formában működik az adatfelvételt végző intézmény?
adatfelvevő
neve: ………..……………………………………………………..

2= civil

1= önkormányzati

3= egyházi 0= nem intézm.

Melyik évben,

6.
1= férfi

Válaszadó neme:
8.

2= nő

9.

melyik hónapban,

5.

7.
10.

melyik napon született?

Kérdezd meg a névét és jegyzed fel (karikázd be a betűsorban) a név írott formájának az első két kezdő karakterét!
(Pl.: Tóth Béla = tb; Szabó Éva Gizella = sé ; Ara-Kovács Zsolt = az)
1. karakter

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

11.

2. karakter

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

12.

13.

Hol született?

megye:

14.

Hol, milyen településen van a bejelentett (állandó) lakcíme?
Hol, milyen településen van a bejelentett ideiglenes címe (tartózkodási helye)?

0= nincs címe

1= Budapest

2= város

3= község

0= nincs címe

1= Budapest

2= város

3= község

Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

15.

16.

17.

Mi a szakmája?

18.

Mióta hajléktalan?

év:

19.

hó:

20. nap:

21.

Mikor lakott utoljára lakásban?

év:

22.

hó:

23. nap:

24.

1= közterületen (park, barlang, rom− fűtetlen)
2= nem-lakásban (pályaudvar, lépcsőház stb.−fűtött)

Hol aludt tegnap éjszaka?

25.

Hol lakott (aludt) egy évvel ezelőtt?

26.

Mit gondol, hol fog lakni (aludni) holnap?

27.

Mit gondol, hol fog aludni egy hét múlva?

28.

Mit gondol, hol fog aludni egy fél év múlva?

29.

Mit gondol, hol fog aludni egy év múlva?

30.

3= alkalmi ismerősnél (egy-egy éjszakás lakáshasználat)
4= éjszakai szállón (fapados)
5= átmeneti szállón (fizetős)
6= eü./szoc, intézményben (kórház, szoc.otth, alkh.elvonó, rehab.)
7= családtagként (testvérnél, szülőnél, nagyszülőnél, élettársnál)
8=al/ágybérletben (tartós lakáshasználat)
9= munkahelye által biztosított lakhatás
10= saját (fő)bérelt lakásában
11= saját tulajdonában

12= börtönben

13= állami gondozásban

14= egyéb helyen

Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?
1= magányos

Kivel él együtt?

1= van

9= nincs válasz

2= nincs

0= nem tudja

31.

3= családban, élettársi kapcsolat

2= csoport,- bandatag

9= nincs válasz

32.

Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?

Az utolsó alkalom TÖBB, OKÁT IS MEGJELÖLHETI!

1= kiüldözték a lakásából

5= nem tudta fizetni az albérletdíjat

9= családi problémák miatt el kellett jönnie otthonról

2= kilakoltatták

6= lakását eladta

10= válás után a lakásban a volt házastárs (élettárs) maradt

3= börtönből szabadult

7= lakása, háza lakhatatlanná vált

11= kórházból, szociális otthonból jött el

4= lakásmaffia áldozata

8= állami gondozásból kikerült

12= megszűnt a munkahelye által biztosított lakhatás

13= egyéb, éspedig:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mennyi pénzt költött el ma?
Honnan jutott 2004. januárjában jövedelemhez?

1.

33.

2.

34.

3.

35.

(Ft)

36.

0= sehonnan (nem volt jövedelme)

1= koldulásból, guberálásból

2= rendszeres munkából

3= alkalmi munkából

4= munkanélküli ellátás

5= Tb. ellátás (nyugdíj, rk. nyugd., táppénz stb.)

6= GyES, GYED,

7= önkormányzati rendszeres segélyből

8= önkormányzati eseti segélyből

9= Egyéb jövedelem:…………………………………… …………………………

jöv1

37.

jöv2

38.

jöv3

39.

Mennyi pénze volt összesen 2004 januárjában?

40.

Figyelem: az 1 - 8 kérdéseknél a „tegnap” a felkeléstől a lefekvésig tartó időt jelenti!

1. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap olyan

2. Mennyi időt (hány órát) töltött
41. tegnap

munkával, amelynek a célja a pénzkeresés volt?

3. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap

ügyintézéssel?

42.

4. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap

sorban állással (várakozással)?

43. közlekedéssel

5. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap tisz-

(gyaloglással)?

44.

6. Mennyi időt (hány órát) töltött

tálkodással, evéssel, ivással, mosással?

45. tegnap

7. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap

8. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap
alváson
kívül egyéb tevékenységgel?
47.

szórakozással (tévézésen kívül)?

9. Mennyi időt (hány órát) töltött tegnap

TV-nézéssel?

46.

48.

1+2+3+4+5+6+7+8+9=

(0-24 óra között) alvással, pihenéssel?

50.

49.

Add össze az 1-8 sorokat, ha az eredmény nem 24, akkor kérdezd meg, hogy mivel töltötte a hiányzó
időt ill. mit csinált rövidebb ideig! Írd be a jelzett négyzetbe a kérdés sorszámát!

+

+

51.
52.

Hány órát töltött tegnap hajléktalan (átmenti) szállón vagy éjjeli menedékhelyen kívül?

53

Hány órát töltött tegnap nappali melegedőben vagy népkonyhán, vagy más hajléktalanokat segítő intézményben?

54.

Hol volt tegnap
délelőtt 10 órakor?

kerület … … … … … … … … … … utca

Mi ez a hely?
1=utca, 2= lakás,
55. 3= munkahely 4= intézmény, 5= egyéb

…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mi ez a hely?
1=utca, 2= lakás,
55.
kerület … … … … … … … … … … utca
3= munkahely 4= intézmény, 5= egyéb

56.

Mit csinált (ott) tegnap délelőtt 10 órakor?

57.

Hol volt tegnap
délután, 14 órakor?

58.

Mit csinált (ott) tegnap koradélután, 14 órakor?

Mondták-e már Önre valamilyen
helyzetben, hogy csöves?

…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

59.

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben,
hogy hajléktalan?

61.

60.

1= igen, 2= nem, 0= nem emlékszik, 9= nem válaszol

Mondták-e már Önre valamilyen
helyzetben, hogy cigány?

62.

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben,
hogy munkakerülő?

1= igen, 2= nem, 0= nem emlékszik, 9= nem válaszol
1= rosszabb 0= nem tudja
Mit gondol, jobb vagy rosszabb helyzetben lesz-e egy év múlva, mint most? 2= jobb 9= nincs válasz

63.

64.

F3-2004

PÓTLAP
lap sorszám:

Azonosítás 
Monogram

Telefonált-e az elmúlt hónapban?
1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA, 9= NEM VÁLASZOL

szül. év:

19

Milyen telefont használt legutóbb?
65.

1= UTCAI,

2= MUNKAHELYI,

3= SZÁLLÓ

4= MOBIL

66.

5= EGYÉB………………………………………………………………………………………
0= NEM HASZNÁLT TELEFONT, 8= NEM EMLÉKSZIK, 9=NEM VÁLASZOL

Mire használt telefont az elmúlt hónapban?
1= KAPCSOLATTARTÁS, 2= MUNKAKERESÉS,

3= ÜGYINTÉZÉS

67.

4= EGYÉB…………………………………………………………………………………………
0= NEM HASZNÁLT TELEFONT, 8= NEM EMLÉKSZIK, 9=NEM VÁLASZOL

Van-e mobiltelefonja?
1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA, 9= NEM VÁLASZOL

Használt-e már számítógépet?
1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA, 9= NEM VÁLASZOL

68.

Mihez használt legutóbb a számítógépet?
69.

1= MUNKA, 2= JÁTÉK, 3= TANULÁS,

70.

4= EGYÉB…………………………………………………………………………………………
0= NEM HASZNÁLT MÉG, 8= NEM EMLÉKSZIK, 9=NEM VÁLASZOL

Tud-e valahol számítógépet használni
MOST, és ha igen hol?

71.

1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA,

Szeretné-e (még jobban) megtanulni a számítógép használatát?

Használta-e már az Internetet?
1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA, 9= NEM VÁLASZOL

9= NEM VÁLASZOL

72.

Milyen módon használja az Internetet?
73.

1= SAJÁT MAGA, 2= SZOC. MUNKÁS SEGÍTSÉGGEL, 3= MÁS SEGíT.

74.

0= NEM HASZNÁLT MÉG, 8= NEM TUDJA, 9=NEM VÁLASZOL

Mire használta legutóbb az Internetet?
1= KAPCSOLATTARTÁS, 2= MUNKAKERESÉS,

3= ÜGYINTÉZÉS

75.

4= EGYÉB…………………………………………………………………………………………
0= NEM HASZNÁLT INTERNETET, 8= NEM EMLÉKSZIK, 9=NEM VÁLASZOL

1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA,

Van-e e-mail címe? 9= NEM VÁLASZOL

76.

1= IGEN, 2= NEM, 0= NEM TUDJA,

Szeretné-e a jövőben (még többet) használni az Internetet?

9= NEM VÁLASZOL

77.

