F3-2007

BMSZKI, Menhely Alapítvány,
Twist Olivér Alapítvány

Az adatfelvétel ideje: 2007. 02.… Adatfelvevő neve:……………………………….

1. Kérdőív sorszáma:
2. Intézmény kódja:
Drogos minta
3. lakónévsor száma:
4. Adatfelvétel helye:_______________________
5. A megkérdezett neme:

férfi

nő

Karikázd be a név két megadott betűjelét!
6 . M1: (a név leírt formájának első karaktere) :

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
7. M2: (az első üres karakter után következő 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
8. Születés éve:

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

19

9. Születés hónapja:
10. Születés napja:
________________________________________________

11. Az elmúlt évben mennyi időt, hány hetet lakott lakásban?

Nem tudja: 88
Nincs válasz: 99

12. Az elmúlt évben mennyi időt, hány hetet éjszakázott közterületen?
Nem tudja: 88
Nincs válasz: 99

13. Az elmúlt évben mennyi időt, hány hetet lakott
hajléktalanszállón?
Nem tudja: 88
Nincs válasz: 99

14. Az elmúlt évben mennyi időt, hány hetet lakott egyéb helyen?
Nem tudja: 88
Nincs válasz: 99

ÖSSZESEN:__________ 52 hét ____________
____________________________________________________________

15. Megtörtént-e Önnel valamikor életében, hogy
öt vagy annál több éjszakát folyamatosan közterületen töltött?
Nincs válasz
Igen
Nem
→ Ha nem, lépj 28. kérdésre!
Most élete első öt folyamatosan közterületen
töltött éjszakájáról kérdezném, hogy…
16. …hány éves volt, amikor ez először megtörtént Önnel?
Nem tudja: 98
Nincs válasz: 99

17. …ez alatt kapott-e segítséget a környéken lakóktól?
Nincs válasz
Igen
Nem
18. …sorstársaktól?
Nincs válasz
Igen
Nem
19. …szociális munkásoktól?
Nincs válasz
Igen
Nem
20. …rendőröktől?
Nincs válasz
Igen
Nem
21. …másvalakitől? ________________________
22. …ez előtt közvetlenül hol, melyik településen és
azon belül milyen helyen lakott? A kérdezés helyével

azonos település = KA

_________________________________(település neve)
0=most van először közterületen, és most is ott alszik
23.
helykód
1 fűtetlen közterület
2 = nem lakás (fűtött)
24. …ez után közvetlenül hol, 3 = börtön 4 = családtag
melyik településen és azon belül 5 = alkalmi ismerős
milyen helyen lakott? (A kérdezés 6 = éjjeli menedékhely (fapados)
7= átmeneti szálló (fizetős)
helyével azonos település = KA )
8 = saját (fő)bérelt lakás
______________________ 9 = saját tulajdon
10= eü./szoc. intézmény
_______________(település neve) 11= munkahelye által biztosítottlakhatás
12 al/ágybérlet (tartós lakáshasználat)
13= állami gondozás
14= egyéb 88 = nem tudja
helykód
25.
99 = nincs válasz

26. Ez az első közterülten töltött idő hány napon vagy
hónapon keresztül tartott?
nap
hónap, vagy
27. Életében először miért, milyen okból éjszakázott közterületen legalább öt napon keresztül? Nem tudja: NT

Nincs válasz:NV

………………………………………………………
28. Hány éves volt akkor, amikor életében először
valamilyen hajléktalanszállón aludt? (97= nem emlékszik 98= nem aludt még hajléktalanszállón 99=nincs válasz)

29. Az első éjszakát miért töltötte hajléktalanszállón?

Nem tudja: NT
Nincs válasz:NV
………………………………………………………

30. Életében összesen mennyi időt töltött valamilyen
hajléktalanszállón? ”tól-ig” válaszoknál alsó érték! ( NS
=nem aludt soha szállón, NE= nem emlékszik, NV=nincs válasz)

hónap, vagy

nap

FELOLVASNI! Most néhány olyan állítást fogok
felolvasni, amelyeket mások mondtak hajléktalanokkal kapcsolatban. Kérem, értékelje az állításokat iskolai osztályzatokkal aszerint, hogy egyetért
velük vagy sem. Egyest adjon, ha egyáltalán nem
ért egyet, és ötöst, ha teljesen egyetért!
EGYÁLTALÁN NEM ÉRT EGYET = 1
INKÁBB NEM ÉRT EGYET = 2
EGYET IS ÉRT, MEG NEM IS = 3
NEM TUDJA = 8
INKÁBB EGYETÉRT = 4
NINCS VÁLASZ = 9
TELJESEN EGYETÉRT = 5

31. A hajléktalanok maguk tehetnek
arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek.
32. Segíteni kellene a hajléktalanokat, hogy
beilleszkedhessenek a társadalomba.
33. Hasznos lenne kevéssé komfortos szociális
bérlakásokat felajánlani a hajléktalanoknak.
34. A hajléktalanok alkoholisták.
35. Hasznos lenne a hajléktalanok foglalkoztatása közmunkákban.
36. A hajléktalanok nagy többsége találna munkát magának, csak nem akarnak dolgozni.
37. A hajléktalanok is szeretnének jobban élni.
38. Hasznos lenne átképzések szervezése
a hajléktalanok számára.
39. Rá kellene kényszeríteni a hajléktalanokat
arra, hogy használják a hajléktalanszállókat, és ne az utcán aludjanak..
40. Hasznos lenne a lakhatási támogatás
a hajléktalanok részére.
41. A belvárosból ki kellene tiltani
a hajléktalanokat.
42. Mindenkinek joga van ott aludni, ahol
akar.
43. A hajléktalanoknak ugyanúgy joguk van
használni minden közterületet, mint
bárki másnak.
44. Hasznos lenne több hajléktalanszállót
építeni, több férőhelyet kialakítani.
45. Nem kellene pénzt költeni a hajléktalanokra, éljenek meg úgy, ahogy tudnak.
46. Hasznos lenne a munkáltatók támogatása hajléktalanok foglalkoztatása esetén.
47. Ha mindenkinek lenne munkája és
lakása, nem lennének hajléktalanok.
________________________________________

48. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
1= nincs
2= befejezetlen ált. isk.
3= befejezett ált. isk.
4= befejezetlen szm.képző
5= befejezett szm.képző
6= befejezetlen szakköz.
7= befejezett szakköz.

8= befejezetlen gimnázium
9= befejezett gimnázium
10= érettségi
11= befejezetlen főisk./egyetem
12 = befejezett főisk./egyetem
0= nem tudja
99= nincs válasz

49. Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?
Igen

Nincs válasz
Nem tudja

50. Honnan volt pénze
2007 januárjában?
Nincs válasz

Nem

sehonnan
munka
tb-ellátás

guberálás
segély
egyéb

51. Mennyi pénze volt összesen 2007 januárjában?
Nem tudja: 1

Ft Nincs válasz:0
52. Mennyi pénzt
költött el ma?

Ft
Nem tudja: 1 , Nincs válasz: 0

53. Családi állapota?
elvált
özvegy

nőtlen/hajadon
házas
házas, de külön él
nincs válasz

54. Kivel él együtt? (Több válasz is megjelölhető!)
baráttal
egyéb
magányosan

csoportban, bandában
családtagokkal, élettárssal
nincs válasz

55. Mióta hajléktalan? Nem tudja: NT, Nincs válasz: NV
év

hó

nap

56. Hol aludt tegnap éjszaka? Amennyiben nem szállón éjszakázott, kérem, jelölje meg a helyet olyan
pontosan, amennyire lehet!
A kérdezés
lakásban aludt

helyével azonos
közterületen aludt
hajléktalanszállón aludt
más intézményben aludt
nincs válasz
Település:____________________________________
Utca:________________________ házszám:________
A helyszín pontosítása közterület esetén:___________________
____________________________________________________

Köszönöm szépen a válaszadást!

