F3-2005

gépi sorszám:

A

útvonalterv
kódja: (2)

(1)

(nem a kérdező tölti ki!)

Fedél nélküliek 2005. évi regisztrációja

(3)

adatfelvevő:

Mindazokat a személyeket regisztráljuk „alvóhelyükön”, akik rendszeresen vagy alkalomszerűen nem lakás
céljára szolgáló helyen alszanak. Ha több ember használja ugyanazt az alvóhelyet, akkor mindegyiküket külön
(egy-egy lapon) regisztráljuk. FONTOS: A regisztrálás minden esetben csak szemrevételezéssel történik.
(4)
(5)
(6)
(8)
település:
nap:
óra:
perc:
(7) kerület:
FONTOS: Ha a hajléktalan ember ezt külön kéri, el
kell tekintenünk a helyszín regisztrálásától. Ilyen esetben csak a kerületet és az utcát jegyezzük fel, valamint
írjuk a "megjegyzés" rovatba, hogy az illető nem járult
hozzá a regisztrációhoz.

MEGTALÁLÁS HELYE:
utca (9), házszám (10):

megjegyzés:
kiegészítő információk a helyszínről (11):
megtalált ember neme:

(12)

F3-2005

F = férfi, N = nő becsült
S = nem tudja
kora:
X = üres helyszín

(13)(14)

tól-

Hajléktalan emberek
összeírása

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
Utcán, mielőtt elkezded „B”-t, kérdezd
meg, hogy itt volt-e a regisztráció időpontjában! Ha nem kezdj egy új kérdőívet!

Az összeírás
ideje:
nap:

__

(17)

-ig

B

(15)

szolgálat
neve:
szolgálat
kódja:

az összeíró
neve:
(18)

Megkérdezett neme

F = férfi N = nő
óra:
1= önkormányzati
Milyen szervezeti formában működik
2= civil
az adatfelvételt végző intézmény? (25)
3= egyházi, 0= nem intézm.
(21)

Melyik évben

a szolgálat
típusa (20):

(19)

1= utcai szoc. munkás szolg.
2= éjjeli menedékhely
3= hajlékt. átmeneti szálló

(16)

4= egyéb hajléktalanszálló
5=egyéb szálló
6=nappali melegedő
7=információs szolg.
8=népkonyha, ételosztás
9=krízis, lábadozó, betsz.
10= egyéb
(23)

(22)

melyik hónapban

melyik napon született?

Kérdezd meg a nevét. Karikázd be a név írott formájának kezdő karakterét a betűsorban. A névben található első üres karaktert követő betű kerül a második sorba!(Pl.: Szabó Éva Gizella = sé ; E. Tóth Éva =et ; 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

24.

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

25.

Hol aludt tegnap
éjszaka?

(26)

(27)

Tégy „X”-et a négyzetbe, ha a kérdezés (regisztrálás) helyén!

helyszín:.…………..………………………………………………………………………………………., amely:
Hol lakott (aludt)
tavaly ilyenkor? (28)

(29)

Tégy „X”-et a négyzetbe, ha a kérdezés (regisztrálás) helyén!

helyszín:.…………..………………………………………………………………………………………., amely:

1= közterület (fűtetlen)
2= nem-lakásban (fűtött)
3= alkalmi ismerős lakása
4= éjszakai szállón (fapados)
5= átmeneti szállón (fizetős)
6= eü. / egyéb szoc, intézm.
7= családtag lakásában
8=al/ágybérletben
9= munkásszállóban
10= saját (főbérleti) lakás
11= egyéb helyen

0= nincs címe 1= Budapest

Hol, milyen településen van a bejelentett (állandó) lakcíme?

2= város

30..

3= község

0= nincs címe 1= Budapest

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

2= város

3= község

Mióta hajléktalan?

év:

32. hó:

nap:

Mikor lakott utoljára lakásban?

év:

35. hó:

36. nap:

31.

34.

37.

F3-2005

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Menhely Alapítvány, Twist Olivér Alapítvány

C

A ”C”-t CSAK AKKOR KÉRDEZD
HA MÉG NEM VETTÉK FEL VELE!

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

(38)

Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?

(39)

1= magányos

Kivel él együtt? (40)
Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?
(41) 1= kiüldözték a lakásából

2= kilakoltatták
(42) 3= börtönből szabadult

4= lakásmaffia áldozata

1= van

9= nincs válasz

2= nincs

0= nem tudja

3= családban, élettársi kapcsolatban

2= csoport,- bandatag

9= nincs válasz

Az utolsó alkalom. TÖBB OKÁT IS MEGJELÖLHETI!

1.

5= nem tudta fizetni az albérletdíjat

9= családi problémák miatt el kellett jönnie otthonról

6= lakását eladta

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

7= lakása, háza lakhatatlanná vált

11= kórházból, szociális otthonból jött el

8= állami gondozásból kikerült

12= megszűnt a munkahelye által biztosított lakhatás

2.

(43) 13= egyéb, éspedig:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mennyi pénzt költött el ma?
Honnan jutott 2005 januárjában jövedelemhez?

(44)

3.

(Ft)

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:…………………………………… …………………………

(45)

jöv1

(46)

jöv2

(47)

jöv3

Mennyi pénze volt összesen 2005 januárjában? (48)
Van-e megtakarított pénze?

(49)

1= van

0= nem tudja

2= nincs

9= nincs válasz

A következő kérdések mindegyikénél az igen válasz ’1’-es és a nem válasz ’2’-es kódértéket kap. ’0’-át kell írni
akkor, ha a megkérdezett nem tud válaszolni, és ’9’-et ha nincs válasz.
Van-e télikabátja?

(50)

Vannak-e saját tisztálkodó eszközei?

Van-e saját ágyneműje?

(64)

Vannak-e saját bútorai?

(65)

Van-e téli cipője?

(51)

Van-e saját evőeszköze?

Van-e kesztyűje?

(52)

Vannak-e saját
nyei? (59)

Van-e ünneplőruhája?
Van-e papucsa?

(53)

főzőedé(60)

Van-e (zseb-) karórája?

(54)

Van-e váltás ruhája?

Van-e bicskája?

(61)

Van-e saját tévéje (vagy videója)?

(55)

Van-e saját törülközője?

(58)

(56)

Van-e mobiltelefonja?

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben, hogy csöves?

71.

(63)

Van-e háziállata (pl. kutya)?

(66)

Van-e fényképe valamely családtagjáról? (67)
Van-e olyan cucca, amit megőrzésre
valakinek (más személynek) átadott?
Van-e olyan cucca, amihez nem tud
hozzáférni? (69)
Van-e olyan tulajdona (ingatlan, ház,
házrész), amelyhez nem tud hozzáférni?

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben,
hogy hajléktalan?

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

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben, hogy cigány?

73.

Mondták-e már Önre valamilyen helyzetben,
hogy munkakerülő?

