A válaszadás önkéntes!

KÉRDİÍV

Azonosító:

_____________

Adatfelvevı: _____________

(a vsz.)

1- családban él

(a válaszadó)

1- anya

2- intézetben él

2- apa

3- más rokon

9-egyéb: __________

Kézenfogva Alapítvány
Cím, tel.

Budapest, 2006. november
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4- nevelı
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1. Elıször szeretnénk megismerni annak a családnak az összetételét, ahol (a vsz.) él (élt az
intézetbe kerülést megelızıen) Kérem, sorolja fel, kik élnek jelenleg ebben a háztartásban!
neme* születési
éve

rokoni kapcsolat
a vsz-szel

iskolai vég- gazdasági
(utolsó) foglalzettsége** aktivitása *** kozása (szöveggel)

01 (a vizsgált személy)

___ _______ ___

___

___ _______________________

02 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

03 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

04 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

05 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

06 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

07 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

08 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

09 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

10 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

*

neme:

1-férfi

intézetben él
0-nem 1-igen
___

2-nı

** isk. végzettség: 0 - 15 év alatti gyermek, / 1-kevesebb, mint 8 ált. / 2-8 általános, / 3-szmunk.isk. / 4-érettségi, / 5-felsıfok / 9 – egyéb
*** gazd. aktivitás: 1-aktív keresı / 2-eltartott kiskorú, tanuló / 3-felnıtt eltartott (pl. htb.) / 4-gyes-gyed-gyet / 5 ápolási díjjal otthon
6-nyugdíjas / 7-rokkant nyugdíjas, járadékos / 8-munkanélküli / 9-egyéb

2. Vannak-e (a vsz.)–nek olyan testvérei, akik már nem élnek együtt a családdal?
11 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

12 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

13 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

14 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

15 ___________________

___ _______ ___

___

___ _______________________

3. (a vsz.) testvérei között van-e fogyatékos személy?
0 – nincs
(ha igen) Melyik testvére? Milyen fogyatékossága van?
ssz. a táblázatból

fogyatékosság

_____

_________________________

_____

_________________________

_____

_________________________

8 – „nem tudom”

4. (a vsz.) tartozik-e valamilyen etnikai csoporthoz?
0- nem

1 - igen, éspedig: ……………….
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8 – „nem tudom”

5. A család jelenlegi lakóhelye: …………………….…………………. (település, megye)
6. A lakás, amelyben a család él, kinek a tulajdonában van?

8 – „nem tudom”

1–saját (a család) tulajdona 2–önkormányzati bérlakás 3–magánszemélytıl bérlik
7. A lakás jellege:

1– családi ház

4 – lakótelepi lakás

2 – több lakásos társasház

9–egyéb: ___________________

3 – bérház
8 – „nem tudom”

8. A lakás alapterülete: _________ m2

8 – „nem tudom”

9. Hány szobás a lakás? _________

8 – „nem tudom”

10. (a vsz.)-nek van-e külön szobája?
1 – van

9 – nem lakik otthon

8 – „nem tudom”

0 – nincs: kivel lakik közös szobában? _________________

11. Van-e fürdıszoba?

0 - nincs

1 - van

8 – „nem tudom”

12. Miután (a vsz.) megszületett, kellett-e emiatt lakást változtatniuk?
0 – nem

8 – „nem tudom”

1 – igen (ha igen), miért? _____________________________________

___________________________________________________________________________
13. A lakás kialakításában, berendezésében van-e olyan tényezı, ami
megnehezíti (a vsz) mindennapi életét illetve gondozását? 0 - nincs

8 – „nem tudom”

Ha igen, micsoda? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. A lakás kialakításánál, berendezésénél figyelembe kellett-e venni (a vsz) szempontjait?
Hogyan? Kérem sorolja fel ezeket az átalakításokat!
0 - nem
8 – „nem tudom”
Ha igen, mit alakítottak át? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. A család milyen rendszeres, havi jövedelemforrásokkal rendelkezik?
8 – „nem tudom”
(több válasz lehetséges!)
munkajövedelem
munkanélküli ellátás
öregségi nyugdíj
rokkantsági nyugdíj

rokkantsági járadék

GYES, GYED, GYET

ápolási díj

családi pótlék

rendszeres szociális segély

fogyatékossági támogatás

egyéb, éspedig: ___________________________
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16. Mennyi volt az Önök családjának nettó
jövedelme a múlt hónapban összesen? . . . . . . . . . . . . . . 000.- Ft/hó 888 – „nem tudom”
17. A család jövedelme mennyire elegendı:
nem
éppen hogy
elegendı
elegendı
élelemre
ruházkodásra
szórakozásra, utazásra
a gyerekek taníttatására
(a vsz) ellátására

elegendı

18. Mennyibe kerül a lakás fenntartása havonta? __________ Ft/hó

nincs ilyen
szükségletük

„nem
tudom”

888 – „nem tudom”

19. Vannak-e (a vsz.) gondozására, nevelésére fordítandó különleges kiadásaik?
Kb. mennyit költöttek erre az elmúlt évben? (ha semmit, 0-át írjunk be)
(a vsz.) gyógyszerére:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

(a vsz.) orvosi kezelésére:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

segédeszközre:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

speciális élelmiszerre:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

pelenkára:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

gyermekfelügyeletre:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

fejlesztı foglalkozásra, terápiára:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

nyaralására:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

(a vsz.) szállítására:

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

egyéb: ______________

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

20. Vannak-e olyan dolgok, amire szükségük lenne (a vsz.) optimális gondozásához, de nem
tudnak rá költeni? Becslésük szerint mekkora összeg lenne ez? (ha semmt, 0-át írjunk be)
____________________

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

____________________

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

____________________

kb. __________ Ft/év

888 – „nem tudom”

21. Hogyan ítéli meg családja (háztartása) jelenlegi helyzetét?
8 – „nem tudom”
1 - egyáltalán nem szegény
2 - idınként, bizonyos szempontból szegény
3 - teljes mértékben szegény
22. Milyen anyagi helyzetben voltak (a vsz.) születését megelızıen?
8 – „nem tudom”
1 - egyáltalán nem szegény
2 - idınként, bizonyos szempontból szegény
3 - teljes mértékben szegény
23. Mit gondol, hogyan fog alakulni a helyzetük a következı évben?
1 - javulni fog
2 - változatlan marad 3 - romlani fog
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8 – „nem tudom”

24. Hallott-e már a következı támogatásokról? Ezek közül a támogatások közül kérte-e,
igényelte-e már valamelyiket? És megkapta-e ezt a támogatást?
(0 – nem hallott róla / 1 – hallotta, de nem kérte / 2 – kérte, de nem kapta meg /
3 – kapott ilyet korábban / 4 – jelenleg is kapja / 8 – nincs adat)
emelt összegő családi pótlék

___

idıkorúak járadéka

___

ápolási díj

___

lakásfenntartási támogatás

___

fogyatékossági támogatás

___

más rendszeres segély

___

közgyógyellátás

___

rendkívüli segély (krízis-segély)

___

rokkantsági járadék

___

egyéb, éspedig:______________

___

munkanélküli járadék

___

_____________________

___

aktív korúak rendszeres segélye

___

25. Minden állami ellátást figyelembe véve, elıfordult-e az elmúlt évben,
hogy úgy gondolták, járna Önöknek valamilyen támogatás, de nem kérték azt?
0 – nem fordult elı

8 – „nem tudom”

1 – elıfordult (ha igen) milyen támogatást és miért nem kértek:
__________________________________________________________________
26. Elıfordult-e (ugyancsak az elmúlt évben), hogy igényeltek
valamilyen támogatást, de nem kapták meg?
8 – „nem tudom”

0 – nem fordult elı
1 – elıfordult (ha igen) milyen támogatást és miért nem kaptak:

__________________________________________________________________
27. Ismeri-e a környezetében a következıkben felsorolt szakembereket? Ha igen, van-e,
volt-e vele rendszeres kapcsolata, elégedett-e a munkájával, hozzáállásával?
(0 - nem ismeri / 1 – ismeri, de nincs kapcsolata vele / 2 – kapcsolata van vele, elégedetlen
/ 3 - kapcsolata van vele, elégedett / 8 - „nem tudom”)
védını

___

gyermekorvos, háziorvos

___

pszichológus

___

gyógypedagógus

___

gyermekjóléti, családsegítı szolgálat munkatársa

___

lelkész, pap

___

valamilyen civil szervezet (alapítvány, egyesület)

___

6

28. Az elmúlt évben igénybe vették-e támogató szolgálat segítségét?

8 – „nem tudom”

0 - nem

(ha nem), miért nem: ____________________________________

1-igen

(ha igen) miben, hányszor? _______________________________

__________________________________________________________________
29. Az elmúlt évben igénybe vettek e valamilyen önkormányzati szolgáltatást?
0 - nem

(ha nem), miért nem: ____________________________________

1-igen

(ha igen) miben, hányszor? _______________________________

__________________________________________________________________
30. Most (a vsz.) állapotával kapcsolatban szeretnék néhány dolgot megtudni.
Gondoljon vissza, kinek tőnt fel elıször, hogy valamilyen probléma van a gyermekkel?
8 – „nem tudom”
szülı

családtag

ismerıs, szomszéd

pedagógus (óvónı,
bölcsıdei gondozó)

védını

háziorvos, gyermekorvos

szülészorvos
(nıgyógyász)

más szakorvos

egyéb: ________________

31. Mikor volt ez? (a vsz) hány éves korában? _______________

8 – „nem tudom”

32. Mikor diagnosztizálták elıször az értelmi elmaradás tényét?

8 – „nem tudom”

(a vsz) hány éves korában: _____________
33. Hol diagnosztizálták elıször a gyermek értelmi elmaradását?

8 – „nem tudom”

terhes gondozáson

a szülészeten

háziorvosi rendelésen

szakorvosi, kórházi
ellátás során

szakértıi (áthelyezı)
bizottságnál

egyéb helyen: __________
______________________

34. Mit tartalmazott pontosan ez a diagnózis? (ha a zárójelentés vagy szakértıi vélemény
rendelkezésre áll, a diagnózist innen kell PONTOSAN kiírni)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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35. Ki közölte a diagnózist? (senki, orvos, asszisztens, hatóság stb.)

8 – „nem tudom”

____________________________________________________________________
Ki volt jelen? (anya, apa, családtag, eü. dolgozó, idegenek stb.)

8 – „nem tudom”

____________________________________________________________________
Hol történt ez? (pl. szülıszobán, rendelıben, folyosón stb.)

8 – „nem tudom”

____________________________________________________________________
Milyen hangnemben? (pl. közömbös, hivatalos, durva, együttérzı stb.) 8 – „nem tudom”
____________________________________________________________________

36. Kapott-e tájékoztatást a lehetséges ellátásokról, támogatásokról?
0 - nem

8 – „nem tudom”

1 - igen, mirıl: __________________________________________

37. Volt-e a családban más személy, akinek értelmi állapotával
komolyabb problémák voltak?
0 – nem

8 – „nem tudom”

1- igen, ki volt ez a személy? ______________________________________________
milyen problémával küzdött? ______________________________________
38. Most (a vsz) jelenlegi egészségi állapotával kapcsolatosan szeretnék néhány kérdést
feltenni!
súlya _______ kg
39. Van-e (a vsz)-nek más fogyatékossága is?

magassága _______ cm
8 – „nem tudom”

Elmaradás foka (fogyatékosság mértéke)
Nincs
Enyhe
Középsúlyos
Súlyos
Mozgáskorlátozottság
Látássérülés
Hallássérülés
Beszédben akadályozottság
Magatartási zavar
Autizmus
Egyéb fogyatékosság
éspedig:

40. Az elmúlt évben hányszor volt beteg (a vsz)?
. . . . . . . . – szor, otthoni kezeléssel gyógyult
. . . . . . . . – szor, kórházban kellett kezelni
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8 – „nem tudom”

41. Szed-e rendszeresen gyógyszereket? (vitaminok nem számítanak gyógyszernek)
0 – nem, vagy csak alkalmanként, ha azt valamilyen betegség miatt felírják
ha igen, hányféle gyógyszert szed folyamatosan?

............

42. Vannak-e epilepsziás rohamai?
0 - soha nem rohamozott
1 - régebben voltak, de már nincsenek
2 - idınként vannak rohamai ill. gyógyszert szed még
3 - rendszeresen rohamozik, de a gyógyszerek hatására rendezıdik
4 - nem lehetett soha rohammentessé tenni, gyakran van ezzel probléma
43. (a vsz.) mennyire tud önállóan táplálkozni?
1 – önállóan eszik
2 – segítséggel (speciális eszközzel, pépes ételt stb.), de önállóan eszik
3 – etetni kell
4 – szondatáplálás történik (orrszonda vagy PEG)
44. Igényel-e valamilyen speciális élelmiszert? Speciális formában kell-e elkészíteni az ételét
(pépesen, cumisüvegbıl stb.)?
1 – ugyanazt, ugyanolyan formában eszi, mint mások
2 – speciálisan elkészített ételt eszik
3 – speciális élelmiszereket fogyaszt
45. Milyen az étvágya?
1 - jó az étvágya és nincs probléma a táplálkozással
2 - folyton éhes, problematikusan sokat eszik
3 - rosszul eszik, táplálása gondot jelent, nem gyarapszik
4 - táplálása súlyos gondot jelent
46. Járóképes-e?
1 - önállóan, utcán tartós járáshoz sem igényel segítséget
2 – lakáson/intézeten belül önálló (bottal, járókerettel), utcán tartósan nem tud menni
3 – lakásban/szobában segítséggel megállni (ágyra/WC-re átülni) tud, nem járóképes
4 - teljes ápolást igénylı járóképtelen
47. Milyen az önellátó képessége?
1 - önmagát ellátja, nem igényel segítséget és felügyeletet
2 - részben önellátó, de több területen ráfigyelést vagy kisebb segítséget igényel,
néhány órára egyedül hagyható
3 - részben önellátó, de több területen ráfigyelést vagy kisebb segítséget igényel,
nem lehet magára hagyni
4 - nagyrészt segítségre és állandó felügyeletre szorul, teljes ellátást igényel
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48. Mennyire képes ellátni önmagát (a vsz)?
étkezés

1- önállóan

2- segítséggel

WC használat

1- önállóan

2- segítséggel

öltözködés

1- önállóan

2- segítséggel

fürdés

1- önállóan

2- segítséggel

helyváltoztatás a lakásban

1- önállóan

2- segítséggel

közlekedés az utcán

1- önállóan

2- segítséggel

49. Milyen módon tud környezetével kommunikálni?
0 - nincs kommunikációs nehézség, a vsz. érti a beszédet, és beszéddel megérteti magát;
1 - a vsz. érti a beszédet, beszéddel kommunikál, de formailag (pl. erısen beszédhibás)
vagy tartalmilag hibásan (pl. szegényes szókincs, hibás nyelvtani struktúrák);
2 - a vsz. érti a beszédet, verbálisan nem kommunikál, legfeljebb néhány érthetı szót
használ, szükségletei kifejezésére speciális (alternatív) kommunikációs eszközt,
rendszert használ (Bliss-nyelv, kommunikációs tábla, kép-jelkép- vagy
szimbólumrendszerek)
3 - a vsz. érti a beszédet, verbálisan nem kommunikál, legfeljebb néhány érthetı szót
használ, szükségletei kifejezésére nonverbális jeleket, gesztusokat (gesztusnyelvet)
használ ;
4 - a vsz. érti a beszédet, verbálisan nem kommunikál, szükségletei kifejezésére
alkalmazott jelzései csak néhány közeli személy számára érthetıek;
5 - súlyos kommunikációs zavar: a vsz. a szülı megítélése szerint nem érti a beszédet,
nem beszél, szükségleteit nem jelzi, legfeljebb a hozzá legközelebb álló egy-két
személy „kitalálja”, hogy mire van szüksége, mit szeretne.
50. Hogyan választottak háziorvost? (több választ is adhat, ha többféle tapasztalata van)
1 - az a háziorvos, aki a család többi tagjáé
2 - aki a lakóhelyéhez legközelebbi rendelıben dolgozik elvállalta
3 - lakásától távolabb esıt kellett keresni, mert más nem vállalta
4 - ismerıst kerestek, mert abban bíztak
5 - az intézet orvosa látja el
9 - más módon találtak háziorvost: ___________________________________________
51. Igénybe vettek-e valamikor fogászati ellátást?
1 - eddig még nem jártak soha fogászaton
2 - több alkalommal, a lakóhelyen ellátták, akár a család többi tagját
3 - környezetükben nem találtak olyan fogászatot ahol fogadták volna
4 – kórházban / klinikán vállalták a kezelését (altatásban)
5 - az intézet fogorvosa látja el
9 – egyéb válasz: ______________________________________________________
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52. Milyen gyógyászati segédeszközei vannak? (aláhúzással jelölje)
pelenka
gumilepedı
szobai WC
kád ülıke
kapaszkodók
felfekvés elleni
párna/matrac
betegemelı lift
kerekesszék
elektromos kocsi

speciális gyermekkocsi
ápolási szék
járókeret
járást segítı bot, mankó
utcai moped
ortézis, protézis alsó végtagra
ortézis, protézis felsı végtagra
ortézis, protézis törzsre
hallókészülék
szemüveg

egyéb: _______________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

53. Van-e megfelelı orvosi (egészségügyi) rehabilitációs lehetıség a vsz. számára?
1 korábban részesült orvosi rehabilitációs ellátásban, mostanában már ez megszőnt
2 az orvosi rehabilitációs ellátása rendszertelen
3 az orvosi rehabilitációs lehetıségei folyamatosan rendelkezésére állnak
9 egyéb válasz: _______________________________________________________
54. Elıfordult-e az utóbbi 5 éven belül az alábbiak bármelyike Önökkel a vsz. fogyatékossága
miatt az egészségügyi ellátások igénybe vételével kapcsolatosan? (több válasz lehetséges)
(1) hátrányos megkülönböztetés bármilyen formája az egészségügyi ellátás során
(2) „sorban állás” (pl. felvételnél, mőtéti elıjegyzéskor stb.)
(4) kellemetlen megjegyzések az ellátáskor
(8) egyéb negatív tapasztalat: _____________________________________________
55. Volt-e olyan tapasztalatuk, hogy (a vsz) állapota miatt nem vállalták el az egészségügyi
kezelését, rehabilitációját, mőtétjét?
0 – nem
1 – igen, éspedig: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

56. A következıkben (a vsz) fejlesztésével, kapcsolatban teszek fel néhány kérdést.
Az alábbiak közül milyen speciális segítséget kapott (a vsz.) 0-5 éves kora között?
(több válasz jelölhetı)
888 – „nem tudom”
(1) Katona-féle neurohabilitáció

(2) Dévény-féle gyógytorna (4) egyéb gyógytorna

(8) konduktív pedagógia

(16) gyógyúszás

(32) gyógypedagógiai fejlesztés

egyéb, éspedig: ____________________________________________________________
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57. Hány éves korában vizsgálta elıször (a vsz.)-t a Szakértıi Bizottság? ____________ éves
mi volt a bizottság (beiskolázási) javaslata? __________________________________
a szülık egyetértettek-e a javaslattal?

1- igen

2-nem, de nem fellebbeztek

3-fellebbeztek, ennek eredménye: ______________________________
vizsgálta-e késıbb (a vsz.)-t a Szakértıi Bizottság? 0 – nem

igen: ______ évesen

58. Milyen intézményes/közösségi nevelésben vett/vesz részt (a vsz.) az alábbiak közül?
Intézmény

Mennyi idıs
korától
koráig

Bölcsıde

Gyógypedagógiai óvoda

Normál óvoda

Normál általános iskola

EÁI (kisegítı iskola)

KÁI (foglalkoztató
iskola)
Képzési kötelezett

Speciális szakiskola

Készségfejlesztı
speciális szakiskola
Egyéb:
_____________________
_____________________

12

Hol?
(település)

59. Hol kezdte meg (a vsz) iskolai tanulmányait? 8 – „nem tudom”
0 – (még) nem vett részt
semmilyen képzésben

1 – képzési kötelezett volt

2 – foglalkoztató iskolában,
KÁI-ban integráltan

3 – foglalkoztató iskolában,
KÁI-ban külön csoportban

4 – kisegítı iskolában,
EÁI-ban integráltan

5 – kisegítı iskolában,
EÁI-ban külön csoportban

6 – korrekciós osztályban

7 – normál általános iskolában

9 – egyéb: ____________________________________________________
60. Váltott-e intézményt idıközben? (iskola vagy intézményváltás)

8 – „nem tudom”

0 – nem 1– igen, mi indokolta a váltást?_______________________________________
61. Összességében meg vannak(voltak)-e elégedve (a vsz.) oktatásával?
0 – inkább nem

1 – inkább igen

8 – „nem tudom”

62. Kapnak(kaptak)-e elég információt a szülık gyermekük elırehaladásáról?
0 – inkább nem

1 – inkább igen

8 – „nem tudom”

63. Rendelkezik-e (a vsz.) valamilyen szakképzettséggel?
0-szakképzettséggel
nem rendelkezik

1-jelenleg vesz részt szakképzésben

2 - szakképzettséggel rendelkezik,
3 - szakképzettséggel rendelkezik
de nem dolgozott ilyen munkakörben
és dolgozott is ennek megfelelı munkakörben
(ha van) milyen szakképzettséggel rendelkezik? _______________________ (a szakma neve)
64. Dolgozik-e (a vsz)?

1 - igen (TOVÁBB A 65. KÉRDÉSRE)

0 - nem (ha nem) Dolgozott-e korábban?
0 - nem, sohasem dolgozott (TOVÁBB A 75. KÉRDÉSRE)
igen, korábban dolgozott ___________ évet
Miért hagyta abba? ________________________
________________________________ (TOVÁBB A 75. KÉRDÉSRE)
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(HA JELENLEG DOLGOZIK)
65. Kitıl kapott segítséget a munkavállaláshoz? (több válasz is jelölhetı) 888 – „nem tudom”
0 nem kapott segítséget
16 szociális intézménytıl
1 családtól
32 civil szervezettıl
2 barátoktól, szomszédoktól
64 munkáltatótól
4 önkormányzattól
egyéb _______________________
8 munkaügyi szervezettıl
____________________________
66. Milyen segítséget kapott a munkavállaláshoz? (több válasz jelölhetı) 888 – „nem tudom”
1 munkahely megtalálásában
2 családi, szociális problémák megoldásához
4 egészségi problémája megoldásához
8 az alapfokú iskolai végzettség megszerzésében
16 szakképzésben vett részt
32 betanították a feladat elvégzésére
64 a beilleszkedésben
128 munkahelyre való eljutáshoz
256 munkavégzéséhez személyi segítıt biztosítottak
egyéb segítséget kapott, éspedig: _________________________________________
67. Milyen típusú a munkahelye?
8 – „nem tudom”
1 piaci gazdálkodó szervezet
2 önkormányzat
3 célszervezet
4 szociális foglalkoztató
5 bentlakásos intézmény
6 civil szervezet
9 egyéb, éspedig: ___________________________________________________
68. Hogyan foglalkoztatják?
1 határozatlan idejő munkaszerzıdéssel
3 alkalmi könyvvel
5 bejelentés nélkül (feketén)
7 munkahelyi gyakorlat keretében

8 – „nem tudom”
2 határozott idejő munkaszerzıdéssel
4 megbízási szerzıdéssel
6 támogatott foglalkoztatás keretében

9 egyéb, éspedig: ___________________________________________________
69. Milyen beosztásban dolgozik?
1 segédmunkás
2 betanított munkás
3 szakmunkás
70. Milyen idıbeosztásban dolgozik?
91- alkalomszerően

8 – „nem tudom”
4 adminisztrátor
5 vezetı (pl. csop.vez.)
9 egyéb ………………………
napi _________ órában

92- távmunkában dolgozik

71. Mennyi volt a nettó jövedelme a múlt hónapban?
72. Volt-e táppénzen ebben az évben?
0- nem

88 – „nem tudom”

99- egyéb formában dolgozik

__________ eFt 888 – „nem tudom”
888 – „nem tudom”

1- igen __________ napot

TOVÁBB a 83. KÉRDÉSRE!
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(HA JELENLEG NEM DOLGOZIK)
75. Ön szerint miért nincs (a vsz)-nek munkája?
8 – „nem tudom”
1 - mert túl fiatal (TOVÁBB A 80. KÉRDÉSRE)
5- nincs, aki segítsen az
2 - az állapota nem engedi meg
elhelyezkedésben
3 - nincs a közelben munkahely
6 - senki nem vette föl
4 - nem tudja megoldani a bejárást
9 - egyéb, éspedig: ________________________________________________________
76. Szeretne-e dolgozni?
88 – „nem tudom”
0-nem
1-igen (ha igen) miért szeretne dolgozni? (több válasz is jelölhetı)
1 az önálló jövedelem miatt
2 hogy emberek között lehessen
4 hasznos idıtöltés miatt
egyéb, éspedig: ____________________________
77. Kitıl vár segítséget a munka megtalálásához? (több válasz is jelölhetı) 888 – „nem tudom”
0 senkitıl sem vár segítséget
8 munkaügyi szervezettıl
1 családtól
16 szociális intézménytıl
32 civil szervezettıl
2 barátoktól, szomszédoktól
4 önkormányzattól
64 munkáltatótól
egyéb, éspedig:_____________________________________________________
78. Miben lenne szüksége segítségre a munkavállaláshoz? (több válasz is jelölhetı)
1 munkahely megtalálása
32 szakképzettség szerzése
2 szociális problémák megoldása
64 munkafeladatok betanítása
4 egészségi probléma megoldása
128 beilleszkedés segítése
8 képességei fejlesztése
256 munkahelyre való eljutás
16 alapfokú iskolai végzettség
888 „nem tudom”
egyéb segítségre, éspedig: _____________________________________________
79. Volt-e (a vsz.) valamikor regisztrált munkanélküli?
0-nem 1-igen 8- „nem tudom”
(ha igen kapott-e segítséget a munkaügyi központtól? 0-nem 1-igen 8- „nem tudom”
(ha igen) Milyen segítséget kapott a munkaügyi központtól? (több válasz is jelölhetı)
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
képzésbe vonták
sikeres állásközvetítés
kanácsadáson vett részt
sikertelen állásközvetítés
utazási támogatást kapott
támogatott foglalkoztatásba került
egyéb, éspedig: _______________
(HA MÉG NEM MUNKAVÁLLALÁSI KORÚ – 18 év alatti)
80. Ön szerint az iskola elvégzése után vsz. el tud-e majd helyezkedni?
0-nem

8- „nem tudom”

(ha nem) miért? ____________________________________________

1-igen (ha igen) milyen jellegő munkát fog végezni? __________________________
81. Beszél-e Önökkel valaki a fiatal fejlıdésérıl, kilátásairól?
0-nem

8- „nem tudom”

1-igen (ha igen) kicsoda? ___________________________________

82. Önök szoktak-e errıl beszélgetni (a vsz.)-szel?
0-nem

1-igen

(ha igen) ı mit szeretne? _____________________________
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83. Van-e (a vsz.)-nek személyi igazolványa?

0- nincs

1- van

84. Korlátozott-e a cselekvıképessége (gyámság alá helyezték-e)?

0- nem

1- igen

(ha igen) ki a gyámja, gondnoka? _______________________________________
HA NEM KORLÁTOZOTT CSELEKVİKÉPESSÉGŐ TOVÁBB A 93. KÉRDÉSRE
85. Hány éves volt (a vsz.) akkor, amikor a gondokság alá helyezés történt? ______________
(ha 18 éves kora után történt) adódott-e ebbıl valamilyen jogi probléma?
0- nem

1 – igen (ha igen), milyen? __________________________________

86. Ki kezdeményezte a gondokság alá helyezést?
1- szülık

2- testvér

3 – más rokon

4 – gyámhatóság

5- ügyész

87. Milyen gondnokságot rendelt-e el a bíróság?
1 - cselekvıképességet korlátozó 2 - cselekvıképességet kizáró minden ügycsoportra
3 - cselekvıképességet kizáró egyes ügycsoportokra
88. Ki a gondnok? (több válasz is lehetséges)
(1) szülı

(2) testvér

(4) más rokon

(8) hivatásos gondnok

89. Írt-e alá (a vsz) olyan szerzıdést, amelyet késıbb megbánt, és jogvita volt belıle, vagy
egyéb módon kihasználták-e a befolyásolhatóságát, csábíthatóságát?
0 – nem 1 – igen _____________________________________________________
90. Egyetért-e (a szülı) a gondnokság alá helyezésével?
1 – igen

0 – nem (ha nem) mi az, ami miatt a leginkább hátrányosnak tarja?

__________________________________________________________________
91. Ha hivatásos gondnoka van a szülı elégedett-e gondnokával? 9 – nem hivatásos
1 – igen

0 – nem (ha nem) miért? __________________________________

92. Ha hivatásos gondnoka van, milyen gyakran tart vele kapcsolatot?
1 – naponta

2 – hetente

3 – havonta
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4 – ritkábban

9 – nem hivatásos

(HA A VSZ. INTÉZETBEN ÉL, TOVÁBB A 111. KÉRDÉSRE)
93. A (vsz.)-nek kivel a legszorosabb a kapcsolata a családban? ________________________
Milyen kapcsolat főzi a testvéreihez? Mennyire fogadják el ıt a testvérei?
________________________________________________________________________
94. Vannak-e olyan rokonaik, akikkel rendszeres (legalább havonkénti) kapcsolatot tartanak?
0 - nincsenek

1 - vannak

95. Van-e olyan rokonuk, szomszédjuk, barátjuk, akinek a segítségére számíthatnak?
0 - nincsenek

(1) rokon

(2) szomszéd

(4) barát, munkatárs

(8) egyéb személy:________________
96. Van-e olyan rokonuk, ismerısük, akivel megbeszélhetik (a vsz) nevelésével kapcsolatos
gondjaikat, érzéseiket?
0 - nincsenek

(1) rokon

(8) fejlesztı szakember

(2) szomszéd

(4) barát, munkatárs

(16) egyéb személy:________________

97. Van-e lehetıségük szülıcsoportba vagy egyéb helyre járni, ahol kérdéseikre választ
kaphatnak? (Ha nem, miért nem?)
1- van

0- nincs, miért nincs? __________________________________________

98. Ha visszagondol, (a vsz.) születése elıtt több vagy kevesebb barátjuk volt, mint ma?
1 - ma kevesebb

2 - nem változott

3 - ma több

99. A (vsz.)-nek vannak-e barátai a családon kívül, akik kifejezetten hozzá kötıdnek?
0 - nincsenek 1 – vannak, sorolja fel, kik ezek! (keresztnévvel, a kapcsolat jellege)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
100. Van-e lehetısége (a vsz)-nek arra, hogy kortársaival kötetlenül együtt lehessen?
0 – nincs

1 – van, Hol, milyen körülmények között?

_____________________________________________________________________
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101. Van-e, volt-e (a vsz)-nek párkapcsolata?

8 - nem tudja

0 – nincs (ha nincs) Kifejezi-e igényét szerelmi kapcsolatra? Meséljen errıl! (Milyen
intenzíven érdeklıdik, milyen reakciókat kap a családtól, környezettıl, hogyan
kezelik ezt a kérdést a családban stb. Ön mit gondol errıl?)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1 – van, volt Meséljen errıl! (Mióta van szerelmi kapcsolata? Hogyan ismerkedtek meg?
Miben nyilvánul meg ez a szerelem? Élnek-e szexuális életet? Ki világosította föl a
szexuális élettel kapcsolatos alapvetı ismeretekrıl? Ön mit gondol errıl? Milyen
reakciókat kap a családtól, környezettıl?)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

102.

Kérem, mondja el (a vsz) tegnapi napját! Mikor mit csinált, mi történt vele!
tevékenység,

kivel végezte, ki segítette

06-08h _____________________________________________________________________
08-10h _____________________________________________________________________
10-12h _____________________________________________________________________
12-14h _____________________________________________________________________
14-16h _____________________________________________________________________
16-18h _____________________________________________________________________
18-20h _____________________________________________________________________
20-22h _____________________________________________________________________
22-24h _____________________________________________________________________
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103. Nyaralt-e együtt (a vsz.) a családjával az elmúlt 2 évben? (több válasz is lehetséges)
(0)-nem

(1)-saját hétvégi házukban

(4)-Mo-on üdülıben, szállodában

(2)-Mo-on, rokonoknál

(8)-külföldön

(16)-egyéb: ________________

Volt-e vsz. máshol is (kortárs csoportban) nyaralni?
0 - nem,

1-igen, milyen formában? ____________________________________

104. Mikor voltak utoljára:
a múlt
hónapban

2-12
hónapja

régebben

moziban:
színházban,
koncerten:
étteremben,
szórakozóhelyen:
vendégségben:

105. Mit gondol, ha Önök valamilyen okból képtelenek lesznek ellátni (a vsz)-t,
akkor kire számíthatnak?
________________________________________________________________________
106. Felmerült-e valamilyen intézményi elhelyezés lehetısége?
0 nem (ha nem), miért nem? ______________________________________________
1 igen (ha igen) hol milyen intézményben szerették volna elhelyezni? Miért?
_____________________________________________________________________
107. Tagja-e valamilyen érdekvédelmi szervezetnek (a vsz. fogyatékossága kapcsán)?
0 – nem, miért nem? ________________________________________________
1 - igen, melyiknek? ________________________________________
108. Valamelyik szülı vallásos-e?
Járnak-e valamilyen vallási közösségbe?
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0-nem

1-igen

0-nem

1-igen

109. Tapasztalt-e a környezetében valamilyen elutasítást, ellenérzést, megkülönböztetést
Önnel vagy (a vsz)-szel szemben? Mi volt ez? Mondjon néhány konkrét esetet!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
110. Mit tart jelenleg a legégetıbb problémájának?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Köszönjük a válaszokat!
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(CSAK INTÉZETBEN ÉLİK ESETÉN KELL KÉRDEZNI)
111. Az intézet típusa: ___________________________________________________
nagysága: ________________ fı
fenntartó: 1-állami 2-önkormányzati

3-egyházi

4-civil 9-egyéb

112. Telephelye (település neve): _________________________________________
113. Mióta (hány éve) van itt a vsz.? _________________ éve
114. Elıtte hol volt?:
1- családból került az intézetbe

2- másik bentlakásos intézetbıl

3- egyéb szociális intézménybıl

8- nem tudják

Mi volt az intézetbe kerülés oka: _________________________________________
115. Meddig maradhat az intézményben?
1- határozatlan idıre 2- határozott ideig, éspedig: ___________ -ig
(ha határozott ideig maradhat) mi fog történni a vsz-szel az intézeti elhelyezés után?
_____________________________________________________________________
116. Vannak-e vsz-nek külsı kapcsolatai?
0- tudomása szerint soha nem volt
1-korábban voltak, de megszőntek (meghaltak a szülık stb)
2-vannak, éspedig: _____________________________________________________
A kapcsolattartás rendszeressége
1 - hetente
2 - havonta
3 - ritkábban
0 - soha

A kapcsolattartás módja
1-telefon, levél
2-látogatás az intézetben
3-elviszik
9-egyéb 0-nincs kapcs

szülı(k)
testvérek
egyéb rokon
barátok, ismerısök

117. Az intézeten belül vannak-e barátai?

0-nincsenek
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1-van(nak)

118. Van-e párkapcsolata?

0-nincs

1-intézeten belül

2-intézeten kívül

Tudomása szerint tartós-e ez a kapcsolat?

0-nem

1-igen

Megnyilvánul-e testiségben?

0-nem

1-igen

Van-e lehetıségük kettesben lenni? 0- nincs

1- intézeten belül 2- intézeten kívül

Az intézet biztosít-e szexuális felvilágosítást, fogamzásgátlást?

0- nem

1- igen

119. Milyen az intézet munkatársaival a vsz. viszonya?
1- jó

2- elfogadható

3- változó

4- nem jó

5- rossz

120. A vsz. hány emberrel lakik együtt a szobában? __________ fı (a vsz-szel együtt)
121. Vannak-e konfliktusai a szobatársaival?
0- egyedül lakik

1- nincsenek

2- alkalmanként, kisebb konfliktusok

3- rendszeresen kisebb konfliktusok

4- gyakori és komoly konfliktusok

122. Ha vannak konfliktusok, tettek-e valamint a kezelésére?
1- vannak, mit tesznek ilyenkor?

0- nincsenek konfliktusok

________________________________________

____________________________________________________________________
123. A szoba berendezése:
a vsz-é
0-nincs 1-van

intézeti
0-nincs 1-van

a szoba másik lakójáé
0-nincs 1-van

bútorok
tartós fogyasztási cikkek
személyes tárgyak
124. Volt-e a vsz-nek beleszólása a szoba berendezésébe?
0- nincs lehetıség erre
2- állapota nem teszi lehetıvé
4- teljes egészében ı döntötte el

1- a vsz-nek nem volt ilyen igénye
3- igen voltak javaslatai
9- egyéb: ________________________

125. Van-e a vsz-nek beleszólása abba, hogy milyen ruhát viseljen?
0- nincs lehetıség erre
2- állapota nem teszi lehetıvé
4- teljes egészében ı döntötte el

1- a vsz-nek nem volt ilyen igénye
3- igen voltak javaslatai
9- egyéb: ________________________
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126. Az intézet milyen szolgáltatásokat biztosít? (X-szel jelölni):
az intézetben

külsı helyszínen,
szegregáltan

külsı helyszínen
integráltan

általános orvosi ellátás
fogorvos
szakorvosi ellátás
Eü. terápia (gyógytorna,
fizikoterápia stb.)
Fejlesztés, nevelés-oktatás,
foglalkoztatás (munka)
sport
kulturális program
(mozi, színház)
vallásgyakorlás
fodrászat, pedikőr
Egyéb: éspedig
______________________
127. Kijárhat-e a vsz. az intézetbıl boltba, vendéglátó-ipari egységekbe stb.?
1– nem, mert nem képes önállóan közlekedni
2– nem, mert az intézet házirendje nem engedi meg
3- igen, gondozó kíséretében
4- igen, önállóan
128. Kezelhet-e a vsz pénzt? Vásárolhat-e élelmiszereket, esetleg ruhanemőt, tartós
fogyasztási cikkeket?
0- nem, mindent mások vásárolnak neki
1-igen, az intézet munkatársai, családtagok, a gyám segítségével,
2-igen, önállóan

Köszönjük a válaszokat!
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MEGJEGYZÉSEK
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