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A NEVÉT NEM RÖGZÍTJÜK A KÉRDİÍVEN!
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A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
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
ugyanitt, ahol ma

1. Hol aludt (lakott) tegnap éjszaka?

utcán, vagy más nem lakás céljára szolgáló helyen

Nem válaszolok

szállón

lakásban

ugyanitt, ahol ma

2. Hol aludt (lakott) tavaly ilyenkor?

utcán, vagy más nem lakás céljára szolgáló helyen

Nem válaszolok

szállón

lakásban

3. 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

4. Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált? Több válasz is megjelölhetı!
családi problémák miatt el
kellett jönnöm otthonról
megszőnt a munkahelyem által
biztosított lakhatás

válás után a lakásban a volt
házastársam (élettárs) maradt
nem tudtam fizetni az bérleti
díjat

lakásom lakhatatlanná vált

állami gondozásból kerültem ki

lakásomat eladtam

börtönbıl szabadultam

kórházból, szociális otthonból
jöttem el

lakásmaffia áldozata lettem

kiüldöztek a lakásomból
kilakoltattak

egyéb, éspedig………………………………………………………………………………………………

5. Kivel él együtt?
egyedül

családtaggal (házas,- élettárs), vagy más rokonnal
nem válaszol

csoport,- bandatag

mással:…………………………………………………

6. Akadályozza-e valami a felsoroltak közül abban, hogy munkát végezzen?
Több válasz is megjelölhetı!
nem akadályoz semmi

nem lehet munkát találni

a betegségem

megváltozott munkaképességem

alkohol

idegállapotom

a külsı megjelenésem

alacsony fizetések

a (jó) szakma hiánya

nem válaszolok

öreg vagyok

lakhatás hiánya

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

7. Jelenleg dolgozik-e?
Igen, jelenleg dolgozom

Nem, jelenleg nem dolgozom

Ha soha nem dolgozott lépjen a 20-as sorszámú kérdésre!
A jelenleg nem dolgozókat, az utolsó munkáról kérdezzük::

8. Jelenleg melyik településen (kerületben)

8/B. Utoljára melyik településen (kerületben)

dolgozik?

dolgozott?
…………………………………………………………………..

9. Jelenleg mit dolgozik?

9/B. Utoljára mit dolgozott?

…………………………………………………………………..

10. Jelenleg munkahelyén mióta dolgozik?

10/B. Utoljára mikor, melyik évben dolgozott?

…………………………………………………………………..

11. Jelenleg mennyit keres havonta munkájával?

11/B. Utoljára mennyit keresett havonta munkájával?
Ft .

12. Jelenleg a szakmájában dolgozik?
Igen

12/B. Utoljára a szakmájában dolgozott-e?
Nem

13. Jelenlegi munkáját hogyan találta?

Nincs válasz

13/B. Utolsó munkáját hogyan találta?

Ismerıstıl hallott róla
Hirdetés - újságból

Meglátta - kiírásból

Álláskeresı iroda/klub

Egyéb…………………..

14. Jelenlegi munkája:

Munkaközvetítı irodától

14/B. Utolsó munkája:
Alkalmi
Állandó

Idıszakos
Vállalkozói

Egyéb……………………………………………………

15. Jelenleg hogyan dolgozik?

15/B. Utoljára hogyan dolgozott?

Szóbeli megállapodással
-

Írásos szerzıdéssel

16. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
8 általános alatt

8 általános

szakmunkás

érettségi

fıiskola, egyetem

nem válaszolok

17. Milyen szakmája van?
Igen

…………..……………………………………………

Nincs szakmája

18. Elızı, vagy utolsó olyan munkahelyét, ahol szerzıdéssel dolgozott hogyan veszítette el?
Leszázalékolták

A cég megszőnt

Nyugdíjba ment

A cég nem szőnt meg, ıt elküldték

Kilépett

Egyéb:………………………..………….

19. Ha kilépett az elızı, vagy az utolsó szerzıdéses munkahelyérıl, kérem
jelölje be miért?
Mert elégedetlen volt a munkájával

Munkahelyi személyi okok miatt

Mert elégedetlen volt a keresetével

Családi okok miatt

Egészségügyi okok miatt

Mert elköltözött más településre

20. Szeretne-e dolgozni?

Igen

Nem

Nincs válasz

21. Keres-e munkát jelenleg?

Igen

Nem

Nincs válasz

22. Mennyi pénzért vállalna munkát – HAVONTA?

Ft

23. Milyen munkát végezne szívesen?.................................................................................................
24. Mit gondol, mennyi idı alatt találna olyan munkát, amelyet szívesen végezne?
Néhány nap

Néhány hét

Néhány hónap

Néhány év

Soha

Igen

Nem

Nincs válasz

közhasznú munkavégzés lehetıségét?

Igen

Nem

Nincs válasz

27. Az elmúlt évben végzett-e közhasznú munkát?

Igen

Nem

Nincs válasz

25. Volt-e munkaügyi központban az elmúlt egy évben?
26. Az elmúlt év során felajánlották-e Önnek a

28. Mibıl élt meg 2009 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

Ft

29. Mennyi pénze volt 2009 januárjában?
30. A múlt hónapban kért-e pénzt valakitıl?

Igen

31. Kinek adott pénzt a múlt hónapban?

Nem, adott pénzt senkinek

Nem

Nem válaszol
Nem válaszol

annak, aki elvette

ismerısnek

uzsorásnak

adóhatóságnak

házastársnak

rokonnak

banknak

bírságot kiszabó hatóságnak

másnak

gyerekének

hajléktalan barát

nem-hajléktalan barátnak

Igen

32. Mindenkinek önként adta a pénzét?

Nem

Nem válaszol

33. Jelenleg van-e tartozása, ha igen kinek/minek? (Több válasz is megjelölhetı!)
nincs
házastársnak,
élettársnak
uzsorásnak

rokonnak, más
családtagnak

Adóhatóságnak

Ismerıs, barátnak

banknak

Gyerektartá

Lakbér, díjhátralék

bírság

szállódíj

…………………………….

34. A múlt hónapban mennyit költött szállásra ?

Ft

35. A múlt hónapban mennyit költött ételre ?

Ft

U

U

U

U

36. A múlt hónapban mennyit költött gyógyszerre?

Ft

37. A múlt hónapban mennyit költött cigarettára?

Ft

U

U

U

38. Egyéb múlt hónapi költései:

Ft

……………………………………………………..…………….

39. Mennyi pénzt költött el tegnap?

forintot

40. Hány olyan nap volt januárban, amikor egy forintja sem volt?
Igen

41. Mondták-e már Önre, hogy cigány?

Nem

Nap
Nem válaszol

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŐKÖDÉSÉT!

A KÖVETKEZİ RÉSZT A KÉRDİÍVET
ÖSSZEGYŐJTİ TÖLTI KI!

tombola sorszám
(csak szállókon):

adatfelvevı kódja:

adatfelvétel helye:

………………………… település

………………………………………… utca

utcai kérdezésnél a helyszín pontosítása:

A kérdezett maga

Férfi

Segítséggel töltötte ki

………… hsz.
Nı

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)

U

U

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?

