DOTAZNÍK PRO ČLOVĚKA BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Dobrý den,
dostává se vám do ruky dotazník, který je určen pro člověka bez přístřeší, který vás osloví z žádostí
o finanční podporu. Správné odpovědi jsou předdefinované, ve většině je stačí zaškrtnout. Prázdné
řádky jsou určené pro vlastní názor člověka. Vyplněný dotazník je možno zaslat na adresu:
admin@bezpristresi.cz. Zde by měli být výsledky vyhodnoceny.

1. Jste občan:
ČR

SR

PL

jiného státu (prosím uveďte): ......................

2. Jaké jsou vaše příjmy?
PRÁCE

BRIGÁDA

DÁVKY MÚ, ÚŘ. PRÁCE

JINÉ (PROSÍM UVEĎTE)........................................................................

Pokud jste označil PRÁCE, přeskočte, prosím, na otázku č. 6

3: PRÁCE
a) Máte možnost výdělku na pracovní poměr? ANO NE
b) Pokud máte možnost výdělku, uveďte důvody, které vám brání pracovat (např.: neprojdu úzkým
výběrem, konkurence, nevěřím, že to má cenu, dluhy, exekuce, atd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
..........................................................................

4. SOCIÁLNÍ DÁVKY (pokud jste označil v otázce č. 2 „SOCIÁLNÍ DÁVKY“, tuto otázku
nevyplňujte)
a) Máte možnost pobírat sociální dávku? ANO NE
b) Pokud ano, proč nepobíráte? (zdržuji se mimo místo trvalého bydliště, pravidelná docházka je

problematická, atd..)
........................................................................
..........................................................................
.............................................................

5. BRIGÁDY (pokud jste označil v otázce č. 2 „BRIGÁDY“, tuto otázku nevyplňujte)
a) Máte možnost brigády?
b) Pokud ano, uveďte prosím důvody, které vám brání ji využít ji jako zdroj příjmů.
...........................................................................
..........................................................................

Oslovil jste mne ve věci prosby o finanční pomoc, věnujte prosím ještě svou pozornost několika
závěrečným otázkám:

6. Než jste mne oslovil, cítil jste se :
SKVĚLE

DOBŘE

NORMÁLNĚ

NE MOC DOBŘE

MIZERNĚ

7. Kolik lidí oslovíte prosbou o finanční pomoc přibližně za den?
JEDNOHO ČLOVĚKA

PĚT

DESET

DVACET A VÍCE

8. Kolik lidí vás odmítne?
KAŽDÝ

VĚTŠINA

POLOVINA

TŘETINA

NIKDO

9. Prosíte o finanční pomoc pravidelně?
ANO

NE

10. Jaký je váš celkový pocit z takovéhoto získávání peněz, tj. prosbou od druhých lidí?
SKVĚLÝ

DOBRÝ

11. Kolik je vám let?
........................

NORMÁLNÍ

NE MOC DOBŘ

MIZERNÝ

12. Jak byste svými slovy charakterizoval svou víru?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

13. Jste: MUŽ - ŽENA

14. Kde bydlíte?
JSEM PLNĚ NA ULICI

UBYTOVNA

NÁJEM

BYDLENÍ

15. Měl byste zájem o vyplnění dalšího dotazníku?
ANO

NE

Zde můžete zadat dobrovolný kontakt ..........................................................................

