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A NEVÉT NEM RÖGZÍTJÜK
A KÉRDİÍVEN!
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A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
Kérem válaszait önállóan írja az adatlapra. Ha a kérdéseket nem látja jól, vagy nem érti ıket,
forduljon segítségért ahhoz az emberhez, akinek a kitöltött kérdıívet adnia kell.

A nagy kockába

számot írjon,

X-et tegyen!

a kis kockába

1. Hány éves korában aludt elıször legalább öt éjszakán át közterületen (utcán, parkban stb.)?
Nem aludtam még soha öt, vagy annál több éjszakát egyfolytában közterületen

éves koromban

Nem emlékszem

Nem válaszolok

2. Miért aludt életében elıször közterületen öt vagy annál több napon át?
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hány éves korában aludt elıször hajléktalanszállón?
Még soha nem aludtam hajléktalan szállón
éves koromban

Nem emlékszem

Nem válaszolok

4. Miért aludt életében elıször hajléktalanszállón?
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Mi az oka annak, hogy most is közterületen, vagy hajléktalanszállón alszik
(miért nem tud a helyzetén változtatni)?
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Hajléktalannak tartja-e magát, ha igen, akkor mióta hajléktalan?
Írja be a hajléktalanná válásának dátumát, vagy azt, hogy hány éve (hónapja, napja) hajléktalan!
Nem tartom magam hajléktalannak

Nem válaszolok

(év)

(hó)

(nap)

óta

7. Kivel él együtt a felsoroltak közül? Több válasz is megjelölhetı!
Szállótársakkal

Egyedül élek

mással:…………………………………..

Barátokkal, haverokkal

Családtaggal (házastárs,élettárs, szülı, gyermek)

Nem válaszolok

8. Van-e jelenleg munkája, és ha igen milyen?
Igen, van bejelentett munkám

Nem, nincs munkám

Igen, van nem-bejelentett munkám

Nem válaszolok

9. Szeretne-e ezen a helyzeten változtatni? Több válasz is megjelölhetı!
Nem tudok munkát vállalni, mert………………………………………………
Nem szeretnék munkát vállalni, mert…………………………………………
Nem, mert a jelenlegi munkámmal elégedett vagyok
Igen, szeretnék rendszeres munkát vállalni
Igen, szeretnék bejelentett alkalmi munkát végezni
Igen, szeretnék jól fizetı alkalmi munkát végezni
Igen, szeretnék bármilyen munkát vállalni
Igen, szeretnék ……………………………………………………..munkát vállalni
Nem válaszolok

10. Az elmúlt egy évben volt-e munkaügyi központban?
Igen

Nem

Nem válaszolok

11. Akadályozza-e valami a felsoroltak közül abban, hogy (jobb vagy jobban jövedelmezı)
munkát végezzen? Több válasz is megjelölhetı!
nem akadályoz semmi

nem lehet munkát találni

a betegségem

megváltozott munkaképességem

a külsı megjelenésem

alacsony fizetés

a (jó) szakma hiánya

nem válaszolok

akadályoz az, hogy ………………………………………………………………….……

12. Mennyi pénzt költött el tegnap?

forintot

13. Mibıl élt meg 2008. januárjában? Több válasz is megjelölhetı!
rendszeres munkából

öregségi (vagy özvegyi) nyugdíjból

alkalmi munkából

GyES-bıl, GyED-bıl, táppénzbıl

kéregetésbıl, koldulásból

önkormányzati segélybıl

győjtögetésbıl, kukázásból

mások segítettek (nem volt pénzem)

munkanélküli ellátásból

egyéb forrásból: ……………………………………

rokkantsági nyugdíjból, járadékból

nem válaszolok

14. Kap-e valakitıl rendszeresen segítséget mostanában? Több válasz is megjelölhetı!
Igen, hajléktalan embertıl

Igen, szociális munkástól

Igen, nem-hajléktalan embertıl

Nem, senkitıl

Igen, családtagtól

Nem válaszolok

15. Miben segítették mostanában? Kérem, néhány szóval írja le a válaszát!
…..…………………………………….……………………………………………………………………………………

16. Kivel beszélgetett utoljára egy jót?
hajléktalan emberekkel

szociális munkással

nem-hajléktalan emberekkel

baráttal

családtaggal

senkivel

nem válaszolok

mással:……………………………………………..………………..………………………………………

17. Van-e olyan szociális munkás, aki jelenleg segíti
Igen, van

Nem, nincs
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18. Tudja ennek (ezeknek) a szociális munkásnak
(szociális munkásoknak) a keresztnevét ?
Igen, mindegyiknek tudom a keresztnevét
Igen, van amelyiknek tudom a keresztnevét
Nem, egynek sem tudom a keresztnevét

19. Milyen gyakran szokott találkozni azzal a szociális munkással, aki a
legtöbbet foglalkozik magával?
naponta

kéthetente

hetente

ritkábban:…………………………………………

20. Mi történik ilyenkor?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

21. Milyennek tartja a hajléktalan emberek és a szociális munkások kapcsolatát?
Több válasz is megjelölhetı!
hővös

szoros

kényszerő

önkéntesen vállalt

laza

hazug

meleg

emberséges

ıszinte

megalázó

hasznos

felesleges

22. Kihez hasonlítaná a szociális munkásokat? Csak egy választ jelöljön meg!
angyal

szolga

tanár

szülı

egyik sem

ördög

fınök

hivatalnok

mostoha

nem válaszolok

23. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
8 általános alatt

érettségi

8 általános

fıiskola, egyetem

szakmunkás

nem válaszolok

24. Van-e szakmája?
Van, éspedig: …………………………………….………………………..

Nincs szakmám

25. Mondták-e már Önre, hogy cigány?
Igen

Nem

Nem válaszolok

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŐKÖDÉSÉT!

A KÖVETKEZİ RÉSZT A KÉRDİÍVET
ÖSSZEGYŐJTİ TÖLTI KI!

tombola sorszám
(csak szállókon):

férfi

nı

adatfelvétel helye (kód)

a kérdezett maga

segítséggel töltötte ki

szociális munkás töltötte ki a válaszok alapján

Kérdezd meg a nevét, és jegyezd fel (karikázd be a betősorban) a név elsı tagjának, alatta pedig a második
tagjának az elsı karakterét! (Pl.: Tóth Béla = tb; Tóthné Kovács Éva=tk; Ara-Kovács Zsolt = az ; Szabó
Zsolt Lászlóné= sz)
1. karakter a á b c d e é f g h i

í

j k l m n o ó ö ı p q r s t u ú ü ő v w x y z

2. karakter a á b c d e é f g h i

í

j k l m n o ó ö ı p q r s t u ú ü ő v w x y z

Melyik évben,

melyik hónapban,

melyik napon született?

