Dotazník pro evaluaci dopadů programů řešení bytové nouze – Housing First

Dotazník 12 měsíců po nastěhování do sociálního bydlení
(Varianta B)
Tato varianta dotazníku je určena pro domácnosti,
které nepokračují / nebudou pokračovat ve využívání sociálního bydlení
Z DŮVODU NEPRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY.
⯈ Dotazník se vyplňuje 12–13 měsíců po nastěhování domácnosti do bytu, až po
rozhodnutí o neprodloužení nájemní smlouvy.

! Před vyplňováním tohoto dotazníku s respondentem si prosím vytiskněte
2 formuláře souhlasů:
A/ Souhlas se zpracováním osobních údajů – analýza dat z NZIS
B/ Souhlas se zpracováním osobních údajů – analýza dat z OKDávky a OKNouze
Odkaz ke stažení obou formulářů je uveden v Informacích ke spolupráci na evaluaci
Housing First, které najdete na tomto odkazu:
https://www.esfcr.cz/evaluace/-/dokument/13105797

Vyberte si formuláře připravené konkrétně pro Váš projekt – jsou v nich vyplněné
informace o Vašem projektu a Vaší organizaci, abyste je nemuseli dohledávat a
vyplňovat ručně.

Informace pro tazatele:
● Před dotazováním v domácnosti si dotazník prosím přečtěte a seznamte se s otázkami.
● Formulář je připraven tak, aby bylo přímo do něj možné zapisovat odpovědi. Je doplněn
instrukcemi pro tazatele, které mají následující formát:
→ Toto je ukázka instrukce pro tazatele.
● Dotazník je určen pro domácnosti, které v rámci výzvy OPZ využívaly sociální bydlení.
Domácností může být domácnost jednotlivce i vícečlenná domácnost.
→ Tato varianta dotazníku je určena pro domácnosti, které pokračují ve využívání
sociálního bytu. Pokud domácnost měnila v rámci projektu sociální byt, vyplňujte také
tento dotazník.
● Toto dotazování navazuje na dotazník před nastěhováním do sociálního bytu. Je nutné ho
vést se stejnou osobou, se kterou bylo vedené první dotazování! Pouze v případě
nedostupnosti této osoby se dotazování provádí s jiným dospělým členem domácnosti.
→ Před rozhovorem si dohledejte informaci z dotazníku před nastěhováním do
sociálního bytu o tom, se kterým zástupcem domácnosti byl dotazník vyplňovaný.
● Dotazování týkající se vybraného dítěte žijícího v domácnosti je nutné provést o stejném
dítěti jako v dotazníku před nastěhováním do sociálního bytu! V případě, že toto dítě
v domácnosti nežije déle než 3 měsíce, dotazování k němu se neprovádí.
→ Před rozhovorem si dohledejte informaci z dotazníku před nastěhováním o
křestním jménu vybraného dítěte, pro které byla vyplněna příslušná sekce dotazníku.
● Formulář umožňuje u otázek zapsat, že respondent neumí odpovědět (98 – Neví) nebo že
nechce odpovědět (99 – Odmítl). Tyto možnosti odpovědí respondentům prosím sami
nenabízejte. Respondent má plné právo podle vlastního uvážení na otázky neodpovídat, ale
snažte se ho prosím vhodným způsobem motivovat, aby otázky zodpověděl.
● Tazatel je povinen položit všechny otázky z dotazníku. Pokud dojde k náhlému přerušení
rozhovoru, je třeba zbylé otázky dokončit později.
● Tazatel je povinen dodržovat přísnou mlčenlivost a etické standardy evaluace dle Etického
kodexu evaluátora (Česká evaluační společnost, 2011).
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→ Po vyplnění papírového formuláře prosím zadejte zaznamenané odpovědi do 14 dnů
do on-line formuláře pod tímto odkazem: https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/649153.
Tak zpřístupníte získaná data oddělení evaluací MPSV.
→ Papírový formulář se zaznamenanými odpověďmi respondenta a podepsané souhlasy
se zpracováním osobních údajů archivujte na zabezpečeném místě po dobu realizace
projektu a 2 roky po ukončení projektu.
→ Pro potřeby návazného dotazování po 24 měsících uchovejte na dostupném místě
informaci o tom, se kterým zástupcem domácnosti byl dotazník vyplňován, a křestní jméno
dítěte, o kterém byly získány informace v příslušné sekci dotazníku.
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Informace pro respondenta:
→ Představte se respondentovi (v případě, že s respondentem nespolupracujete a
neznáte se). Pokud je dotazování prováděno se stejnou osobou jako dotazník před
nastěhováním do sociálního bytu, zeptejte se jí, jestli chce připomenout informace
o průběhu a cílech dotazníku.
→ Pokud jde o jinou osobu, informujte ji o průběhu a cílech dotazníku / rozhovoru.
● Tento dotazník slouží k vyhodnocení přínosů projektů na podporu sociálního bydlení
v České republice. Chceme zjistit, zda a případně jak se změní sociální a ekonomická situace
domácností, které se přestěhovaly do sociálního bydlení, a byla jim poskytnuta další
podpora. Vaše odpovědi a odpovědi dalších domácností, které se stěhují do sociálního
bydlení, mají pomoct nastavit sociální bydlení v České republice co nejlépe tak, aby mohlo
pomáhat i dalším lidem, kteří se ocitli v situaci bytové nouze.
● Budeme se Vás ptát na Vaše zkušenosti s bydlením. Bude nás také zajímat, jak jste Vy (a
Vaše rodina) na tom se zdravím, prací nebo trávením volného času.
● Data získaná z dotazníku budou anonymizována, to znamená, že se nikde neobjeví Vaše
jméno, ani to, že jsme mluvili právě s Vámi. Vaší domácnosti bude přidělen náhodný kód,
který bude zastupovat Vaši domácnost při zpracování výsledků z dotazníků. Přiřazování
kódu k domácnostem bude mít k dispozici pouze tazatel, a nebude je poskytovat dalším
subjektům. Výsledky z Vašich odpovědí a odpovědí dalších domácností, které se tak jako Vy
stěhují do sociálního bydlení, pak budou zpracovány hromadně (bez vazby na Vaši osobu).
● O tom, co nám řeknete, nebude informován nikdo další. Nemusíte se tedy bát, že Vaše
odpovědi mohou nějak ovlivnit podmínky programu, prodlužování nájemních smluv nebo
Vaši spolupráci s úřady či sociálními pracovníky. Prosíme Vás tedy, abyste odpovídal/a
upřímně.
● Vyplnění bude probíhat tak, že Vám budou čteny otázky a vy na ně budete odpovídat.
V průběhu zodpovídání otázek se může stát, že nebudete znát na otázku odpověď nebo že
na danou otázku nechcete odpovídat. V případě, že taková situace nastane, informujte o
tom tazatele.
● Dotazník s Vámi budeme chtít vyplnit ještě jednou – po dalším roce užívání sociálního
bydlení.

→ Nechte respondenta podepsat informovaný souhlas. Informovaný souhlas je nutné
podepsat při každém vyplňováním dotazníku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů – zpracování odpovědí z dotazníku

Já – subjekt údajů, ……………………………………………………………………… (jméno a příjmení respondenta) níže
podepsaný/á (dále jen „subjekt údajů“), souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v podobě
charakteristiky vzdělání, zaměstnání, rodinného stavu, složení domácnosti, zdraví, zkušenosti bydlení,
pracovních zkušeností, využívání sociálních a zdravotnických služeb, příjmu, vedle toho pak se
zpracováním informací o dětech v rámci domácnosti – o zdravotním stavu, pobytu, školní docházce a
prospěchu. Dobrovolně předávám tyto údaje „správci údajů“:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(název organizace příjemce podpory z OPZ a adresa).

Údaje v níže specifikovaném rozsahu budou uchovávány a zpracovány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu nezbytném pro potřeby výzkumu
a publikaci jeho výsledků.
Vyplnění dotazníku slouží k evaluaci dopadů programů řešení bytové nouze a je součástí vyhodnocení
výzvy Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu pilotního rozšíření konceptu Housing
First / Bydlení především. Účelem zpracování je vyhodnocení intervencí probíhajících v rámci realizace
projektů podporovaných z Operačního programu Zaměstnanost. O vyplnění dotazníku budete
požádán/a před užíváním sociálního bydlení, a potom přibližně po roce a po dvou letech.
Získaná data budou správcem údajů zpracována a v anonymizované podobě předána k hromadnému
zpracování sloužícímu k vyhodnocení intervence Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV), se
sídlem Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 ke zpracování v anonymizované podobě. Informace
předané MPSV budou opatřeny unikátním kódem, jehož vazba na konkrétní osobu bude známa pouze
správci údajů. Tento kód bude sloužit výhradně k propojení jednotlivých částí dotazníku. Výstupy
vyhodnocení se skupinovou formou zpracování výsledků budou zveřejněny na portále esfcr.cz na dobu
neurčitou. Jiné osobní údaje nad rámec výše uvedených nebudou nikterak předávány ani vystavovány
dalším třetím osobám, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů
kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout
ze zákona.
5

Tímto prohlášením uvádím, že jsem rovněž obeznámen/a s archivační dobou těchto osobních údajů,
která činí dobu realizace projektu a 2 roky od ukončení projektu. Toto omezení se netýká těch údajů,
které budou explicitně uvedeny ve zpracovaném výstupu, tedy anonymizovaných. Byl/a jsem
realizátorem projektu poučen/a o možnosti uplatnit právo na výmaz, a to písemnou formou v listinné
podobě v sídle správce údajů nebo elektronické podobě na e-mailu: ………………………………………………..
(e-mail kontaktní osoby správce údajů).

Rovněž jsem byl/a poučen/a o právu souhlas kdykoli odvolat na výše uvedené adrese. Jsem si vědom/a,
že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před
jeho odvoláním. Byl/a jsem poučen o právech požadovat od správce údajů: o přístup k osobním údajům
týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést
námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Byl/a jsem poučen/a, že správce údajů
nebude osobní údaje subjektu údajů nikterak předávat do třetích zemí. Toto prohlášení jsem učinil/a
bez nátlaku a na základě svobodného projevu vůle.

Datum: …………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………
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! Nechte respondenta podepsat 2 formuláře souhlasů pro analýzu dat:
• ze systému NZIS
• ze systému OKDávky a OKNouze
→ V rámci tohoto dotazování je tedy třeba respondenta žádat o podpis celkově 3 různých
souhlasů.

→ Pokud by došlo k situaci, že jste zapomněl/a formuláře s předvyplněnými údaji o Vašem
projektu a organizaci vyplnit, je možné k podpisům využít přílohy č.1 a č.2 tohoto
dotazníku.
→ Prosíme, abyste osobě, se kterou budete vést rozhovor po 12 měsících od nastěhování
domácnosti do bytu ještě před samotným dotazováním vysvětlili důvod žádosti o podpis
Souhlasů se zpracováním osobní údajů k analýze dat z NZIS a OKDávky a OKNouze – tedy,
že jde o dohledání údajů o využívání zdravotnických služeb a dávek na bydlení podle
rodného čísla osob, které byly zabydleny v projektech Housing First. Tyto údaje budou
sloužit k vytvoření statistiky za všechny zabydlené domácnosti v projektech. Nikde
nebudou zveřejněna jména zabydlených osob ani konkrétní informace za domácnost (ani
MPSV k nim nebude mít přístup), vše bude zveřejněno pouze jako výsledek za skupiny
domácností.
→ Údaje ze souhlasů následně zaneste a uložte do evidenční excelové tabulky.
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I. ČÁST PRO KLÍČOVÉHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA DOMÁCNOSTI
→ „Sociálním bytem“ je v otázkách míněn byt, který byl domácnosti
poskytnutý v rámci projektu OPZ.
→ Tuto část dotazníku (otázky A až AA) by měl vyplnit klíčový pracovník dotazované
domácnosti. Pokud je tazatel klíčovým pracovníkem domácnosti, vyplní jej sám. V jiném
případě provede dotazování s klíčovým pracovníkem domácnosti.

Kód projektu

Kód domácnosti

→ Instrukce k vyplnění ID respondenta:
Kód projektu – vyplňte tři písmena identifikující projekt, do kterého domácnost spadá.
Kód domácnosti – vyplňte číslo přidělené domácnosti.
→ Každá domácnost v projektu musí mít přidělené jedinečné číslo, které je vedeno
v zabezpečeném interním záznamu přiřazování kódů konkrétním domácnostem.
→ Zadaný kód musí být totožný s kódem uvedeným pro dotazovanou domácnost
v dotazníku před nastěhováním do sociálního bytu tak, aby bylo možné odpovědi
propojit.
→ Spárování jednotlivých částí dotazníků je pro následné vyhodnocení zásadní, prosíme
tedy o zvýšenou pozornost při vyplňování tohoto kódu.

Uveďte ve formátu DD. MM. RRRR,
např. 2. 11. 2017
…………………………………………………………
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1 – Domácnosti BYLA po uplynutí 12 měsíců
prodloužena nájemní smlouva k sociálnímu bytu.
→ Pro vyplňování použijte alternativní formulář:
Varianta A – Dotazník 12 měsíců po
nastěhování_prodloužena smlouva.
Dotazník – Variantu A vyplňujte také v případě, že
domácnost mění / měnila sociální byt v rámci
projektu.
2 – Domácnosti NEBYLA po uplynutí 12 měsíců
prodloužena nájemní smlouva k sociálnímu bytu.
→ Pokračujte vyplňováním tohoto dotazníku.
3 – Domácnost opustila sociální byt již dříve –
před uplynutím 12 měsíců.
→ Pro vyplňování použijte alternativní formulář:
Varianta C – Dotazník 12 měsíců po
nastěhování_předčasně ukončeno.
1 - Muž

2 - Žena

3 - Jiné

Uveďte v letech
…………………………………………………………
1 – matka; domácnost s dětmi
2 – otec / partner matky; domácnost s dětmi
3 – žena; vícečetná domácnost bez dětí
→ Vyznačte (zakroužkujte) vhodnou
odpověď

4 – muž; vícečetná domácnost bez dětí
5 – žena v jednočlenné domácnosti
6 – muž v jednočlenné domácnosti
7 – jiný zástupce domácnosti – vypište:

…………………………………………………………
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1 – Ano

2 – Ne

→ přeskočte na otázku L

→ pokračujte
následujícími otázkami
(OTÁZKY PRO PŘÍPAD
VÝMĚNY RESPONDENTA)

V případě, že dotazník není vyplňován se stejným
zástupcem domácnosti jako dotazník před
nastěhováním do sociálního bytu, vypište, z jakého
důvodu došlo ke změně zástupce:
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OTÁZKY PRO PŘÍPAD VÝMĚNY RESPONDENTA
→ Tuto část dotazníku (otázky I až K) vyplňte pouze v případě, že je dotazník vyplňován s jiným
zástupcem domácnosti než dotazník před nastěhováním do sociálního bytu.
→ Ke změně respondenta by mělo docházet pouze ve výjimečných případech – jen v případě
nedostupnosti původního respondenta.
Vzdělání respondenta
→ Vyznačte (zakroužkujte) vhodnou
odpověď

1 – nedokončené základní
2 – základní
3 – středoškolské bez maturity vč. vyučení
4 – středoškolské s maturitou
5 – vyšší odborné (VOŠ)
6 – vysokoškolské

Rodinný stav respondenta
→ Vyznačte (zakroužkujte) vhodnou
odpověď

1 – svobodný/á
2 – rozvedený/á
3 – ženatý / vdaná včetně registrovaného partnerství
4 – vdova / vdovec
5 – žijící v nesezdaném soužití

Týkají se respondenta některé z následujících charakteristik?
aktuálně trpí závislostí na návykových látkách (včetně
alkoholu)

1 - Ano

2 - Ne

aktuálně trpí duševním onemocněním

1 - Ano

2 - Ne

pobírá starobní důchod nebo splňuje podmínku věku pro jeho
přiznání

1 - Ano

2 - Ne

byla mu / jí přiznána invalidita (II. nebo III. stupeň)

1 - Ano

2 - Ne

je samoživitelkou či samoživitelem

1 - Ano

2 - Ne

1 - Ano

2 - Ne

1 - Ano

2 - Ne

98 Nevím

1 - Ano

2 - Ne

98 Nevím

1 - Ano

2 - Ne

98 Nevím

akutně hrozí umístění dětí do ústavní péče v souvislosti s
nevhodnými bytovými podmínkami
pečuje o osobu se zdravotním postižením, včetně lidí
s duševními onemocněními a se stanoveným vyšším stupněm
závislosti (II. – IV. stupeň závislosti)
zažil/a domácího násilí
opustil/a nedávno zařízení zdravotnicko-sociální péče (domov
pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrickou
nemocnici, oddělení sociálních lůžek v běžných nemocnicích)
jiná důležitá charakteristika – vypište:
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98 Nevím
98 Nevím
98 Nevím
98 Nevím
98 Nevím
98 Nevím

OTÁZKY K CHARAKTERISTIKÁM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ DOMÁCNOSTI

1 - Ano

2 - Ne

Počet měsíců – vypište: ………………………………….

1 - Ano

2 - Ne

Pokud ano, prosím uveďte výši kauce a jakým
způsobem byla uhrazena (z úspor domácnosti,
z dávky mimořádné okamžité pomoci, z fondu
poskytovatele sociálního bydlení atd.):

1 - Ano

2 - Ne

Pokud ano, prosím uveďte maximální délku
pobytu domácnosti v bytě (v měsících)
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Obec:

Ulice:

Počet osob – vypište: ………………………………….

1 - Ano

2 - Ne

Pokud ano, popište stručně, jakým způsobem se
skladba domácnosti změnila:

Uveďte ve formátu DD. MM. RRRR,
např. 2. 11. 2017

…………………………………………………………
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Ano

1

Ne

2

Pokud ano (domácnost měnila sociální byt v rámci projektu), popište z jakých důvodů.
Uveďte také, jak dlouho trvalo přerušení bydlení v sociálním bytě:

Vypište:
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→ Údaj prosím zjistěte z Vaší evidence poskytnuté sociální práce.
1

Počet hodin intervence – vypište: …………………………………………………

a) krizová intervence

1 - Ano

2 - Ne

Pokud ano – Jaký problém či problémy bylo nutné řešit krizovou intervencí?

b) sociální práce s komunitou / se sousedstvím

1 - Ano

2 - Ne

Pokud ano – Na co se sociální práce s komunitou / se sousedstvím zaměřovala (cíle,
problémy aj.)?

15

Vypište:

Vypište:

16

→ U položek, ve kterých u respondenta nedošlo ke změně nebo došlo ke zhoršení,
můžete připojit komentář s vysvětlením, co bránilo zlepšení situace.
1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém
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psychická pohoda

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

motivace zlepšovat
svou životní situaci

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

vztah s partnerem /
partnerkou

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

vztahy s širší rodinou a
blízkými přáteli

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém
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rodičovské
kompetence a péče o
děti

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

zneužívání alkoholu a
jiných návykových
látek

1
výrazné
zlepšení

88
2
3
4
5
nerelevantní //
mírné
beze
mírné výrazné
s danou oblastí neměl
zlepšení změny zhoršení zhoršení respondent problém

Vypište:
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II. ČÁST VYPLŇOVANÁ S RESPONDENTEM
→ „Sociálním bytem“ je v otázkách míněn byt, který byl domácnosti poskytnutý
v rámci projektu OPZ.
→ Otázky pro respondenta jsou formulované s předpokladem, že je domácnost
pro dotazování zastižena ještě v sociálním bytě. Pokud je domácnost pro
dotazování zastižena již v novém bydlení (mimo sociální byt), uzpůsobte otázky
tomuto faktu. U některých otázek je alternativní znění uvedeno v instrukci.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Kolik m2 má sociální byt, který opouštíte / jste opustil/a? (Pokud nevíte přesně,
alespoň odhadněte.)
→ Pokud tuto informaci zná tazatel, může vyplnit za respondenta.
Počet m2 – vypište: ………………………………………………………..

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Uveďte, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními o sociálním bytě,
který opouštíte / jste opustil/a.
→ V případě, že již domácnost nevyužívá sociální byt, formulujte následující tvrzení
v minulém čase – např. „Byt MĚL vlhké, plesnivé nebo jinak poškozené zdi, stropy nebo
podlahy.“
a) Současné bydlení má vlhké, plesnivé nebo
jinak poškozené zdi, stropy nebo podlahy.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

b) V současném bydlení musíme často řešit
výpadky elektřiny, topení či havárie odpadu.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

c) V současném bydlení je nepříjemný hluk
z okolí (z okolních bytů či z ulice).

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

d) V současném bydlení mám dostatek
soukromí.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

e) V současném bydlení mívám často konflikty
se sousedy / lidmi žijícími v mém okolí.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a
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f) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji,
mám hodně přátel.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

g) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji, je
dostatek obchodů.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

h) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji, je
dostatek škol / školek.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

i) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji, je
dostatek parků a sportovních hřišť.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

j) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji, je
dobrá dopravní obslužnost veřejnou
dopravou.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

k) Ve čtvrti / sousedství, kde aktuálně žiji, se
cítím bezpečně.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Jak jste byl/a spokojen/a se sociálním bytem, který opouštíte / jste opustil/a?
Úplně spokojený/á

Spíše spokojený/á

1

2

Spíše nespokojený/á Úplně nespokojený/á
3

4

Neví

98

Odmítl/a

99

Jak jste byl/a spokojen/a se čtvrtí / sousedstvím sociálního bytu, který opouštíte / jste
opustil/a?
Úplně spokojený/á
1

Spíše spokojený/á
2

Spíše nespokojený/á Úplně nespokojený/á
3
4

Neví

98

Odmítl/a

99
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OTÁZKY K UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYTU
Jaký je hlavní důvod, proč jste neprodloužili / nebyla Vám prodloužena nájemní
smlouva k sociálnímu bytu?
Nedodržování podmínek nájemní smlouvy

1

Nespokojenost s kvalitou bytu či lokalitou

2

Změna životních okolností

3

Neví

98

Odmítl/a

99

Činilo Vám potíže plnění následujících podmínek nájemní smlouvy v sociálním bytě?
Včasné hrazení nájemného a nevytváření
dluhu na nájmu.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Naplňování podmínky, aby byt neobývaly
další osoby, které nemají dle nájemní
smlouvy oprávnění k užívání bytu.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Náhrada škod způsobených na bytě či
domu, údržba bytu.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Dodržování nočního klidu a bezkonfliktní
soužití se sousedy.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a
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Vadily Vám některé z následujících charakteristik sociálního bytu?
Zařízení bytu (kuchyň, koupelna s toaletou,
vybavení bytu nábytkem či spotřebiči)

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Kvalita bytu (zdi, podlahy, okna, vytápění
bytu)

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Velikost bytu

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Lokalita bytu

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Skladba obyvatel v domě (sousedé
v domě)

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Vadila Vám nějaká jiná charakteristika sociálního bytu? Pokud ano, vypište:

Z jakého důvodu či důvodů se stěhujete ze sociálního bytu? Popište prosím vlastními
slovy.
Zaznamenejte odpověď:
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Plánuje se stěhovat / přestěhovala se do nového bydlení celá domácnost (ve stejném
složení, jako bydlí / bydlela v sociálním bytě)?
Ano → pokračujte otázkou č. 11

1

Ne → pokračujte následující otázkou č. 10

2

Uveďte, kam se jednotliví členové domácnosti plánují stěhovat / přestěhovali.
→ Po vyplnění této otázky pokračujte otázkou č. 14

Máte zajištěné bydlení, kam se budete stěhovat?
→ V případě, že již domácnost nevyužívá sociální byt, vyberte možnost „Není relevantní“.
Ano

1

Ne

2

Není relevantní

88

Neví

98

Odmítl/a

99
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Kam se budete nebo plánujete stěhovat?
→ V případě, že již domácnost nevyužívá sociální byt, uveďte, kde domácnost aktuálně
bydlí.
Vlastní nájem – městské či obecní nájemní bydlení

1

Vlastní nájem – soukromé nájemní bydlení

2

Vlastní nájem – jiný byt v režimu sociálního bydlení

3

Spolubydlení – u příbuzných nebo známých

4

Byt partnera / partnerky

5

Ubytovna

6

Azylový dům, dům na půl cesty

7

Jiný druh bydlení – vypište:

10

Neví

98

Odmítl/a

99

Jakou cestou jste řešil/a nebo řešíte změnu současného bydlení?
→ V případě, že již domácnost nevyužívá sociální byt, zeptejte se, jakou cestou řešila
změnu bydlení a opuštění bytu.
S podporou sociálního pracovníka

1

Samostatně, bez pomoci sociálního pracovníka

2

V případě, že jste řešil/a nebo budete řešit změnu bydlení samostatně, popište prosím
způsob řešení:

Neví

98

Odmítl/a

99
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Budete i po přestěhování ze sociálního bytu využívat pomoci či podpory sociálního
pracovníka?
→ V případě, že již domácnost nevyužívá sociální byt, zeptejte se, zda nadále využívá
pomoci či podpory sociálního pracovníka.
Určitě ano → pokračujte následující otázkou č. 15

1

Spíše ano → pokračujte následující otázkou č. 15

2

Spíše ne → pokračujte otázkou č. 16

3

Určitě ne → pokračujte otázkou č. 16

4

Neví

98

Odmítl/a

99

Je předmětem další spolupráce se sociálním pracovníkem hledání nájemního bydlení?
Ano

1

Ne

2

Není relevantní – stěhuje se do nájemního bydlení / bydlí v nájemním bydlení

88

Neví

98

Odmítl/a

99
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VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
● Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a, jaké služby a pomoc úřadů či neziskových organizací
využíváte.
Používal/a jste Vy nebo některý člen Vaší domácnosti v posledních šesti měsících
některou z následujících služeb?
a) pomoc s uhrazením nájmu z garančního
/ krizového fondu

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

b) pomoc při zajištění jídla z potravinové
banky

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

c) finanční podpora úhrady obědů dětí

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

d) pomoc při jednání s úřady či při
vyřizování sociálních dávek

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

e) pomoc při hledání zaměstnání

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

f) pomoc při hledání rekvalifikace

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

g) pomoc při řešení dluhů

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

h) pomoc při řešení bytové situace

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

i) pomoc při problémech spojených s péčí
o děti (škola, problémy s chováním apod.)
od sociální služby

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

j) pomoc při řešení domácího násilí

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

k) pomoc s vybavením bytu – tzv.
nábytková banka apod.

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a
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Kolikrát za posledních 12 měsíců jste byl/a ošetřený/á na pohotovosti nebo
odvezený/á sanitkou?
→ Zkuste s respondentem zrekonstruovat aspoň přibližný počet.
→ Pokud situace nenastala, do políčka „uveďte počet“ zapište 0.

ošetřený/á na pohotovosti – uveďte počet: …………………………………………

1

odvezený/á sanitkou – uveďte počet: …………………………………………

2

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Kolik dní za posledních 12 měsíců jste strávil/a v nemocnici, v psychiatrické nemocnici,
na záchytce či v jiném zdravotním zařízení?
→ Pokud situace nenastala, do políčka „vypište“ zapište 0.

Počet dní – vypište: ……………………………………………………

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Kolikrát jste byl/a za posledních 12 měsíců v kontaktu s policií (státní či městskou),
protože jste byl/a svědkem, obětí nebo údajným pachatelem trestného činu či
přestupku, nebo protože Vám policie řekla, že musíte odejít z místa, kde jste byl/a?
→ Pokud respondent nedokáže uvést konkrétní číslo, pokuste se s ním tento počet
alespoň odhadnout. Uvádějte vždy jedno konkrétní číslo, nikoliv číselné rozpětí.

Počet kontaktů – vypište: ………………………….

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99
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ZDRAVOTNÍ STAV
● Další sada otázek se bude týkat Vašeho zdraví.
Jaký je Váš současný celkový zdravotní stav? Řekl/a byste, že je…
Velmi dobrý

1

Dobrý

2

Ani dobrý, ani špatný

3

Špatný

4

Velmi špatný

5

Neví

98

Odmítl/a

99

Trpíte nějakou dlouhodobou nemocí?
Ano

1

Ne → Přejděte na otázku č. 24

2

Neví

98

Odmítl/a

99

Jste v souvislosti s touto nemocí v péči lékaře?
Ano → Přejděte na otázku č. 24

1

Ne

2

Neví

98

Odmítl/a

99
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Z jakého důvodu nejste v péči lékaře?
Zaznamenejte odpověď:

Nyní mám několik otázek k Vaší duševní pohodě. Použijte k odpovědi škálu 1 až 5,
kde 1 znamená pořád, 2 – většinou, 3 – občas, 4 – málokdy a 5 znamená nikdy.
Jak často jste během posledních 30 dnů:
→ Aby bylo možné vyhodnotit tuto otázku, je nutné mít od respondenta odpovědi na
všechny podotázky. Prosím motivujte respondenta, aby u žádné z podotázek nevyužil
únikových možností „Neví“ či „Odmítl/a“.
Pořád

Většinou

Občas

Málokdy

Nikdy

Neví

Odmítl/a

1

2

3

4

5

98

99

a) měl/a nervy, byl/a nervózní

1 2 3 4 5

98 99

b) se cítil/a zoufalý/á

1 2 3 4 5

98 99

c) byl/a neklidný/á či nesoustředěný/á

1 2 3 4 5

98 99

d) byl/a v takové depresi, že Vám nic neudělalo radost

1 2 3 4 5

98 99

e) měl/a pocit, že všechno je příliš složité

1 2 3 4 5

98 99

f) si připadal/a k ničemu / bezcenný/á

1 2 3 4 5

98 99
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Jak často se stává, že nemáte možnost se vyspat tolik, kolik byste potřeboval/a?
Jen zcela výjimečně se nemůžu vyspat tolik, kolik bych potřeboval/a.

1

Párkrát do měsíce se nemůžu vyspat tolik, kolik bych potřeboval/a.

2

Často se nemůžu vyspat tolik, kolik bych potřeboval/a.

3

Většinu dní se nemůžu vyspat tolik, kolik bych potřeboval/a.

4

Neví

98

Odmítl/a

99

Když se nemůžete vyspat tolik, kolik byste potřeboval/a, z jakého důvodu to bývá
nejčastěji?
Zaznamenejte odpověď:

Když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen/a se
svým životem?
Úplně spokojený/á

Spíše spokojený/á

1

2

Spíše nespokojený/á Úplně nespokojený/á
3

4

Neví

98

Odmítl/a

99
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ZAMĚSTNÁNÍ A FINANCE
Máte v současné době placenou práci? (hlavní či vedlejší pracovní poměr, DPP, DPČ,
případně brigády nebo placené práce bez smlouvy)
Ano → V případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 29

1

Ne → V případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 30

2

Neví

98

Odmítl/a

99

Jak dlouho máte současnou práci?
→ Po vyplnění této odpovědi pokračujte otázkou č. 31
Počet měsíců – vypište: ……………………………………………………

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Odhadněte, před jakou dobou jste naposledy měl/a placenou práci?
Během posledních 12 měsíců

1

Před delší dobou než 12 měsíců

2

Nikdy jsem neměl/a placenou práci

3

Neví

98

Odmítl/a

99
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Uveďte, jaké zdroje příjmu má Vaše domácnost.
Placená práce respondenta (včetně brigád nebo
placených prací bez smlouvy)

1 - Ano

2 - Ne 98 - Neví 99 - Odmítl/a

Placená práce partnera / partnerky respondenta
(včetně brigád a jiných placených prací bez
smlouvy)

1 - Ano

2 - Ne 98 - Neví 99 - Odmítl/a

Výživné (alimenty) od bývalého partnera /
partnerky respondenta

1 - Ano

2 - Ne 98 - Neví 99 - Odmítl/a

Finanční příspěvky příbuzných

1 - Ano

2 - Ne 98 - Neví 99 - Odmítl/a

Sociální dávky a důchody

1 - Ano

2 - Ne 98 - Neví 99 - Odmítl/a

Jiný druh příjmu – vypište:

Uveďte, který z uvedených zdrojů příjmu je pro Vaši domácnost hlavní (přináší nejvíc
peněz)?
→ Respondent smí vybrat pouze 1 možnost.
Placená práce respondenta (včetně brigád nebo placených prací bez smlouvy)

1

Placená práce partnera / partnerky respondenta (včetně brigád a jiných
placených prací bez smlouvy)

2

Výživné (alimenty) od bývalého partnera / partnerky respondenta

3

Finanční příspěvky příbuzných

4

Sociální dávky a důchody

5

Jiný druh příjmu – vypište:

6

Neví

98

Odmítl/a

99
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Jaké byly minulý měsíc příjmy Vaší domácnosti?
→ Pokud tuto informaci zná tazatel, může vyplnit za respondenta.
→ Projděte s respondentem jednotlivé zdroje příjmů domácnosti postupně a sečtěte
celkovou sumu. Pokud si respondent není jistý přesnou částkou, pokuste se s ním částku
alespoň odhadnout.
Celkový příjem domácnosti
vypište: …………………………………………………………………… Kč
1
→ Do celkového příjmu domácnosti je třeba započítat i případný doplatek a
příspěvek na bydlení, i když jsou převáděny přímo na účet majitele ubytování.
→ Zapisujte vždy jedno konkrétní číslo, nikoliv rozpětí, i pokud se jedná o odhad.
(Neví)
Vypište, z jakého důvodu respondent příjem domácnosti nezná:
98

(Odmítl/a)

99

Jaké byly minulý měsíc výdaje Vaší domácnosti na bydlení včetně energií a dalších
poplatků?
→ Pokud tuto informaci zná tazatel, může vyplnit za respondenta.
→ Pokud si respondent není jistý přesnou částkou, pokuste se s ním částku alespoň
odhadnout.
Celkové výdaje na bydlení (včetně energií)
vypište: ………………………………………………………………………… Kč

1

→ Zapisujte vždy jedno konkrétní číslo, nikoliv rozpětí, i pokud se jedná o odhad.
(Neví)

98

(Odmítl/a)

99
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Kolik dní za minulý měsíc jste byl/a úplně bez peněz?
→ Respondent může získávat různé příjmy několikrát v měsíci, v tomto případě sečtěte
počty dnů, kdy je bez peněz mezi jednotlivými „výplatami“ v rámci jednoho měsíce.
→ Pokud situace nenastala, do políčka „vypište“ zapište 0.
Počet dní bez peněz – vypište: ………………………………………….

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Rostou Vám v posledním roce dluhy, nebo se spíše snižují?
Dluhy se mi výrazně snižují.

1

Dluhy se mi částečně snižují.

2

Dluhy se mi nesnižují, ale ani nezvyšují.

3

Dluhy se mi částečně zvyšují.

4

Dluhy se mi výrazně zvyšují.

5

Nemám dluhy.

6

Neví

98

Odmítl/a

99
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SOCIÁLNÍ INKLUZE A KOMUNITNÍ INTEGRACE
Jak jste celkově spokojený/á se vztahy se svými NEJBLIŽŠÍMI PŘÍBUZNÝMI (matkou,
otcem, sourozenci či dalšími nejbližšími příbuznými), KTEŘÍ S VÁMI PŘÍMO NEBYDLÍ
v jedné domácnosti?
Úplně spokojený/á

Spíše spokojený/á

1

2

Spíše nespokojený/á Úplně nespokojený/á
3

4

Neví

98

Odmítl/a

99

Máte někoho – ať už z rodiny, mezi známými nebo mezi sociálními pracovníky
– na koho se můžete spolehnout, že Vám pomůže, když budete ve vážném problému?
Člen rodiny

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Kamarád/ka, známý/á

1 - Ano

2 - Ne

98 - Neví

99 - Odmítl/a

Jiná osoba – vypište:

Následující otázky se týkají toho, jak vnímáte své zapojení do společnosti. U každé
otázky Vám nabídnu odpověď na škále 1 – skoro nikdy; 2 – občas; 3 – často.
Skoro nikdy

Občas

Často

Neví

Odmítl/a

1

2

3

98

99

a) Jak často máte pocit, že Vám chybí kontakt s dalšími lidmi?

1

2

3

98 99

b) Jak často máte pocit, že si Vás ostatní nevšímají?

1

2

3

98 99

c) Jak často máte pocit, že nikam nepatříte?

1

2

3

98 99
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Dělal/a jste během minulého měsíce nějakou z následujících věcí?
a

Navštívil/a jste kino, divadlo, koncert nebo
jinou podobnou akci?

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

b

Provozoval/a jste venkovní sport či jinou formu
rekreace?

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

c

Šel/šla jste do restaurace, hospody nebo
kavárny s rodinou nebo někoho potkat?

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

d

Účastnil/a jste se nějakého sousedského či
jiného setkání?

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

e

Zúčastnil/a jste se bohoslužby / náboženského
setkání?

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

1 - Ano

2 - Ne

98 Neví

99 Odmítl/a

f Šel/šla jste do knihovny?

ZMĚNA PO PŘESTĚHOVÁNÍ DO SOCIÁLNÍHO BYTU
Zamyslete se prosím, co se ve Vašem životě po nastěhování do sociálního bytu
změnilo? Uveďte 1–3 nejdůležitější změny podle vlastního uvážení.
Vypište:
1

Vypište:
2

Vypište:
3
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH DĚTÍ RESPONDENTA
Otázka pro tazatele:
Má respondent děti mladší 18 let?
Ano → V případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 43

1

Ne, ale respondent v předchozím dotazníku (před nastěhováním do sociálního
bytu) odpovídal za dítě, které překročilo věk 18 let v minulých 12 měsících
→ V případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 47

2

Ne → Ukončete dotazování

3

→ Pokud z předchozího dotazování víte, že respondent nemá děti mladší 18 let a
v minulém dotazování jste nevyplňovali otázky týkající se dětí, je tím dotazování u konce.
Poděkujte respondentovi za ochotu vyplnit dotazník.
Kolik dětí mladších 18 let s Vámi v současné době bydlí v domácnosti?
Počet dětí – vypište: ………………………………………………………...

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Máte děti mladší 18 let, které s Vámi nyní již delší dobu (alespoň 1 měsíc) nebydlí?
Ano – vypište počet dětí: …………………………………………………..

1

Ne → V případě této odpovědi přeskočte na otázku č. 46

2

Neví

98

Odmítl/a

99
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Uveďte, kde Vaše děti, které s Vámi nebydlí, aktuálně jsou.
→ Zjistěte aktuální pobyt postupně u všech dětí zmíněných v předešlé otázce. Následně
v tabulce vyberte zjištěné formy aktuálního pobytu dětí a doplňte počet dětí, který dané
formy pobytu využívají.
V péči druhého rodiče

Vypište počet dětí: ………..

1

V péči jiných příbuzných (bez příspěvku na
pěstounskou péči)

Vypište počet dětí: ………..

2

V péči placených pěstounů (včetně příbuzných
pobírajících příspěvek na pěstounskou péči)

Vypište počet dětí: ………..

3

V dětském domově pro děti do 3 let (kojeneckém
ústavu, dětském centru)

Vypište počet dětí: ………..

4

V dětském domově

Vypište počet dětí: ………..

5

Ve výchovném ústavu

Vypište počet dětí: ………..

6

Vypište počet dětí: ………..

7

Vypište počet dětí: ………..

8

V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(Klokánku apod.)
Jiné: ……………………………………………..

Neví

98

Odmítl/a

99
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Vrátilo se některé z Vašich dětí mladších 18 let do Vaší domácnosti v průběhu
posledních 12 měsíců? Pokud ano, uveďte počet dětí, které se vrátily; odkud (z jakého
druhu pobytu či péče) se vrátily a co návrat umožnilo.
Ano – vypište počet dětí: …………………………………………………..

1

Ne

2

Zde v případě odpovědi „Ano“ vypište odkud (z jakého druhu pobytu či péče) se děti do
domácnosti vrátily a co návrat umožnilo:
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VYBRANÉHO DÍTĚTE ŽIJÍCÍHO V DOMÁCNOSTI
→ Následující otázky se budou ptát na jedno konkrétní dítě – na stejné dítě,
pro které byla tato sekce otázek vyplněna v dotazníku před nastěhováním
do sociálního bytu.
→ Připomeňte respondentovi křestní jméno dítěte, o kterém byly
zjišťovány informace v dotazníku před nastěhováním do sociálního bytu.
→ Pokud dané dítě s respondentem v domácnosti v současné době nežije
déle než 3 měsíce, ukončete dotazování. Poděkujte respondentovi za ochotu
vyplnit dotazník.
Uveďte křestní jméno a věk dítěte, pro které budou následující otázky vyplňovány:

Křestní jméno dítěte:

Věk dítěte:

→ V textu otázek je využívána zkratka <D> – doplňujte místo ní křestní jméno dítěte.
Respondent se tak bude lépe orientovat.
Řekl/a byste, že zdravotní stav <D> je:
Velmi dobrý

1

Spíše dobrý

2

Ani dobrý, ani špatný

3

Spíše špatný

4

Velmi špatný

5

Neví

98

Odmítl/a

99

41

Měl/a <D> za posledních 6 měsíců nějaké zranění, nehodu či otravu, které vyžadovaly
lékařské ošetření?
Ano

1

Ne → Pokračujte otázkou č. 51

2

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Kolik různých zranění, která vyžadovala lékařské ošetření, měl/a <D> za posledních
6 měsíců?
→ Pokud situace nenastala, do políčka „vypište“ zapište 0.

Počet zranění – vypište: …………………………………………………………

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Konzultujete výchovu <D> s nějakým odborníkem (sociálním pracovníkem, dětským
psychologem či psychiatrem, výchovným poradcem)?
Ano, výchovu jsme konzultovali již před nastěhováním do sociálního bytu

1

Ano, výchovu jsme začali konzultovat po nastěhování do sociálního bytu

2

Ne

3

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Vyberte, která z možností ohledně vzdělávání platí pro <D>.
Je v předškolním věku → Pokračujte na další otázku.

1

Chodí do základní školy (1. stupeň) → Přejděte na otázku č. 58

2

Chodí do základní školy (2. stupeň) → Přejděte na otázku č. 58

3

Chodí na střední školu nebo pokračuje v dalším studiu → Přejděte na otázku č. 58

4

Vzdělávání během posledního roku ukončil/a → Přejděte na otázku č. 58

5
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VYBRANÉHO DÍTĚTE – POKUD JE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
→ Následující otázky jsou zaměřeny na děti, které jsou v předškolním věku.
Navštěvuje <D> mateřskou školu? Pokud MŠ nenavštěvuje, sdělte nám prosím důvod.
Ano – pravidelně

1

Ano – občas

2

Ne – Z jakých důvodů? Vypište zdůvodnění respondenta:
3

Neví

98

Odmítl/a

99

Má <D> doma dostatek prostoru pro hraní?
Ano – má svůj vlastní pokoj

1

Ano – má pro sebe vyčleněnou část v dětském pokoji, který sdílí se sourozencem
/ sourozenci

2

Ano – má pro sebe vyčleněnou část (koutek s hračkami) ve společném pokoji
obývaném celou rodinou

3

Ne – Z jakých důvodů? Vypište zdůvodnění respondenta:

4

Neví

98

Odmítl/a

99
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Jak často nastávají u <D> následující situace?
→ Odpovídejte za období posledních 6 měsíců.
a) Stěžuje si na bolesti
hlavy, žaludku nebo na
nevolnost.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

b) Má hodně starostí,
vypadá ustaraně.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

c) Je nešťastný/á, skleslý/á
nebo smutný/á.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

d) Je nervózní nebo
nesamostatný/á v nových
1 - Vůbec
situacích. Snadno ztratí
sebedůvěru.

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

e) Mívá strach, leká se.

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

1 - Vůbec

Má <D> dobrého kamaráda nebo kamarádku v okolí bydliště?
Má jednoho dobrého kamaráda nebo kamarádku v okolí bydliště.

1

Má více dobrých kamarádů nebo kamarádek v okolí bydliště.

2

Nemá dobrého kamaráda ani kamarádku v okolí bydliště.

3

Neví

98

Odmítl/a

99
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Jak často se <D> setkává s dětmi mimo školku?
→ Pokud <D> nenavštěvuje školku, zeptejte se jak často se <D> setkává s jinými dětmi
mimo rodinu.
Vůbec

1

Málo

2

Středně

3

Často

4

Velmi často

5

Neví

98

Odmítl/a

99

→ Dotazování u konce – poděkujte respondentovi za spolupráci.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VYBRANÉHO DÍTĚTE – POKUD JE VE ŠKOLNÍM VĚKU
→ Následující otázky jsou zaměřeny na děti, které jsou ve školním věku a navštěvují
základní nebo střední školu.
Změnil/a <D> školu po přestěhování domácnosti do sociálního bytu?
Ano

1

Ne

2

Neví

98

Odmítl/a

99

Kolik dní <D> zameškal/a ve škole za minulý měsíc (respektive předcházející měsíc
školní docházky)?
→ Pokud situace nenastala, do políčka „vypište“ zapište 0.

Počet zameškaných dní – vypište: …………………………………………………..

1

(Neví)

98

(Odmítl/a)

99

Jaké jsou u <D> nejčastější důvody zameškání školní docházky?
Zapište odpověď:

46

Jaký je prospěch (jaké jsou školní známky) <D> v porovnání s jeho / jejími spolužáky ve
třídě?
Má výrazně lepší prospěch než jeho / její spolužáci.

1

Má spíše lepší prospěch než jeho / její spolužáci.

2

Má zhruba stejný prospěch jako jeho / její spolužáci.

3

Má spíše horší prospěch než jeho / její spolužáci.

4

Má výrazně horší prospěch než jeho / její spolužáci.

5

Neví

98

Odmítl/a

99

Jak často má <D> poznámky v žákovské knížce nebo studentském průkazu týkající se
chování ve škole či připravenosti na výuku, psaní domácích úkolů apod.?
2x týdně a častěji

1

1x týdně

2

1x za měsíc nebo častěji (ale ne každý týden)

3

Ojediněle (pouze několikrát za pololetí)

4

Nenosí poznámky

5

Neví

98

Odmítl/a

99
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Má <D> dostatek prostoru (psací stůl, úložné prostory na knížky apod.) pro psaní
úkolů? V případě, že jsou podmínky nedostatečné, popište prosím z jakého důvodu.
Ano – má svůj vlastní pokoj

1

Ano – má pro sebe vyčleněnou část v dětském pokoji, který sdílí se sourozencem
/ sourozenci

2

Ano – má pro sebe vyčleněnou část ve společném pokoji obývaném celou
rodinou

3

Ne – Z jakých důvodů? Vypište zdůvodnění respondenta:

4

Neví

98

Odmítl/a

99

Jak často navštěvuje <D> organizované volnočasové aktivity mimo dobu vyučování
(sportovní, výtvarné, různé kroužky apod.)?
2x týdně (a více)

1

1x týdně

2

2x měsíčně

3

1x za měsíc a méně

4

Nemá žádné organizované volnočasové aktivity.

5

Neví

98

Odmítl/a

99
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Jak často nastávají u <D> následující situace?
→ Odpovídejte za období posledních 6 měsíců.
a) Stěžuje si na bolesti
hlavy, žaludku nebo na
nevolnost.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

b) Má hodně starostí,
vypadá ustaraně.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

c) Je nešťastný/á, skleslý/á
nebo smutný/á.

1 - Vůbec

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

d) Je nervózní nebo
nesamostatný/á v nových
1 - Vůbec
situacích. Snadno ztratí
sebedůvěru.

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

e) Mívá strach, leká se.

2 - Málo 3 - Středně 4 - Často

5 - Velmi často

1 - Vůbec

Má <D> dobrého kamaráda nebo kamarádku v okolí bydliště?
Má jednoho dobrého kamaráda nebo kamarádku v okolí bydliště.

1

Má více dobrých kamarádů nebo kamarádek v okolí bydliště.

2

Nemá dobrého kamaráda ani kamarádku v okolí bydliště.

3

Neví

98

Odmítl/a

99
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Jak často se <D> setkává s dětmi mimo školní prostředí?
Vůbec

1

Málo

2

Středně

3

Často

4

Velmi často

5

Neví

98

Odmítl/a

99

→ Dotazování u konce – poděkujte respondentovi za spolupráci.
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Příloha č.1

→ Tento formulář slouží pouze jako záloha k formuláři s předvyplněnými údaji o Vašem
projektu a Vaší organizaci, který byste měl/a mít pro dotazování předem vytištěný sebou.
Odkaz ke stažení je uveden v Informacích ke spolupráci na evaluaci Housing First. Pokud
jste formulář zapomněl/a předem vytisknout, vyplňte prosím a nechte podepsat tento
formulář.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – analýza dat z NZIS
Já – subjekt údajů ………………………………………………………… (jméno a příjmení - vyplňte hůlkovým písmem),
narozen/a dne ………………………………………………… souhlasím se zpracováním svých osobních údajů,
kterými jsou jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, příslušnost k projektu, ze kterého bylo
poskytnuto sociální bydlení, informace o udržení sociálního bydlení po dobu 12 měsíců a
rodné číslo: ……………………………………………..…/…………………. Správcem osobních údajů je (název
organizace realizátora projektu) …………………………………………………………….…., IČO: ……………………..….., se
sídlem

………………………………………………………….…,

který

realizuje

projekt

s názvem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
reg. č. ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. ,
financovaný z Operačního programu Zaměstnanost (Evropského sociálního fondu).

Osobní údaj bude zpracován k dohledání údajů ze zdravotnických registrů (Národního registru
hrazených zdravotních služeb a Národního registru hospitalizovaných jako součástí Národního
zdravotnického informačního systému) týkajících se využití zdravotnických služeb hrazených
z veřejného zdravotního pojištění. Údaji, které budou na základě mého jména, příjmení, pohlaví a
rodného čísla konkrétně zjištěny z výše uvedených registrů, jsou souhrn délky hospitalizace ve
zdravotnických zařízeních, souhrn počtu využití zdravotnické záchranné služby a souhrn počtu ošetření
lékařskou službou první pomoci (pohotovost) v období 12 měsíců před nastěhováním do sociálního
bytu poskytnutého v rámci výše uvedeného projektu a 12 měsíců po nastěhování. Dohledání těchto
údajů provede Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, jakožto správce Národního
zdravotnického informačního systému (NZIS) dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
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podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01
Praha 2.

Tyto údaje budou následně poskytnuty Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním
právu 1/376, 128 01 Praha 2, a to jako anonymizované souhrnné výsledky za skupinu podpořených
osob v rámci výzvy č. 108, Podpora programu Housing First (Bydlení především), realizovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Účelem využití těchto administrativních údajů
je vytvoření analýzy souhrnných výsledků a vyhodnocení dopadů programů řešení bytové nouze
realizovaných na základě výzvy OPZ na podporu pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení
především). Jiné osobní údaje nad rámec výše uvedených nebudou nikterak předávány
ani poskytovány dalším osobám, vyjma anonymizovaných souhrnných výsledků, které nebudou
přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Doba, po kterou je poskytováno toto souhlasné prohlášení činí tři roky od udělení souhlasu subjektem
údajů. Během této doby dojde ke zpracování osobních údajů dle tohoto prohlášení s cílem dohledání
všech výše uvedených administrativních údajů.
Poskytnuté osobní údaje ve specifikovaném rozsahu tohoto souhlasu budou uchovávány a zpracovány
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu nezbytném
pro potřeby výzkumu a publikace výsledků výzvy OPZ č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení
především).
Byl/a jsem realizátorem projektu, který je zároveň správcem údajů – subjekt (název organizace
realizátora projektu) ………………………………………………………………………..………..…, IČO: …………………………..
– poučen/a o možnosti uplatnit právo na výmaz, a to písemnou formou v listinné podobě v sídle
správce údajů – ………………………………………..…………… – nebo v elektronické podobě na e-mailu:
……………………………………..……. Rovněž jsem byl/a poučen/a o právu souhlas kdykoli odvolat na výše
uvedené adrese. Jsem si vědom/a, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Byl/a jsem poučen o právech požadovat od
správce údajů: přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost
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údajů. Byl/a jsem poučen/a, že správce údajů nebude osobní údaje subjektu údajů nikterak předávat
do třetích zemí. Toto prohlášení jsem učinil/a bez nátlaku a na základě svobodného projevu vůle. V
případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů, se mohu obrátit na
výše uvedené kontakty.

V ………………………………….. (místo)

Datum: ………………………………………………….

Podpis: ………………………………………………….
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Příloha č.2

→ Tento formulář slouží pouze jako záloha k formuláři s předvyplněnými údaji o Vašem
projektu a Vaší organizaci, který byste měl/a mít pro dotazování předem vytištěný sebou.
Odkaz ke stažení je uveden v Informacích ke spolupráci na evaluaci Housing First. Pokud
jste formulář zapomněl/a předem vytisknout, vyplňte prosím a nechte podepsat tento
formulář.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – analýza dat z OKDávky a OKNouze
Já – subjekt údajů ………………………………………………………… (jméno a příjmení - vyplňte hůlkovým písmem),
narozen/a dne ………………………………………………… souhlasím se zpracováním svých osobních údajů,
kterými jsou jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, příslušnost k projektu, ze kterého bylo
poskytnuto sociální bydlení, informace o udržení sociálního bydlení po dobu 12 měsíců a
rodné číslo: ……………………………………………..…/…………………. Správcem osobních údajů je (název
organizace realizátora projektu) …………………………………………………………….…., IČO: ……………………..….., se
sídlem

………………………………………………………….…,

který

realizuje

projekt

s názvem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reg. č. ……………………………………………..… financovaný

z Operačního

programu Zaměstnanost

(Evropského sociálního fondu).

Osobní údaj bude zpracován k dohledání údajů o vyplácení doplatku na bydlení a příspěvku na
bydlení. Administrativními údaji, které budou na základě mého rodného čísla konkrétně zjištěny,
jsou souhrnné výše vyplacených finanční prostředků v rámci výše uvedených podpor za období 12
měsíců před nastěhováním do sociálního bytu poskytnutého v rámci výše uvedeného projektu a
12 měsíců po nastěhování. Administrativní údaje ve vztahu k mému rodnému číslu budou poskytnuty
z databáze OKdávky a OKnouze. Dohledání těchto údajů provede správce těchto databází, kterým je –
OKsystem a.s. se sídlem Na Pankráci 1690, 140 21 Praha 4 – Nusle.
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Tyto údaje budou následně poskytnuty Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním
právu 1/376, 128 01 Praha 2, a to jako anonymizované souhrnné výsledky za skupinu podpořených
osob v rámci výzvy č. 108, Podpora programu Housing First (Bydlení především), realizovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Účelem využití těchto administrativních údajů
je vytvoření analýzy souhrnných výsledků a vyhodnocení dopadů programů řešení bytové nouze
realizovaných na základě výzvy OPZ na podporu pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení
především). Jiné osobní údaje nad rámec výše uvedených nebudou nikterak předávány
ani poskytovány dalším osobám, vyjma anonymizovaných souhrnných výsledků, které nebudou
přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Doba, po kterou je poskytováno toto souhlasné prohlášení činí tři roky od udělení souhlasu subjektem
údajů. Během této doby dojde ke zpracování osobních údajů dle tohoto prohlášení s cílem dohledání
všech výše uvedených administrativních údajů.
Poskytnuté osobní údaje ve specifikovaném rozsahu tohoto souhlasu budou uchovávány a zpracovány
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu nezbytném
pro potřeby výzkumu a publikace výsledků výzvy OPZ č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení
především).
Byl/a jsem realizátorem projektu, který je zároveň správcem údajů – subjekt (název organizace
realizátora projektu) ………………………………………………………………………..………..…, IČO: …………………………..
– poučen/a o možnosti uplatnit právo na výmaz, a to písemnou formou v listinné podobě v sídle
správce údajů – ………………………………………..…………… – nebo v elektronické podobě na e-mailu:
……………………………………..……. Rovněž jsem byl/a poučen/a o právu souhlas kdykoli odvolat na výše
uvedené adrese. Jsem si vědom/a, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
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Byl/a jsem poučen/a o právech požadovat od správce údajů: přístup k osobním údajům týkajícím se
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Byl/a jsem poučen/a, že správce údajů nebude
osobní údaje subjektu údajů nikterak předávat do třetích zemí. Toto prohlášení jsem učinil/a bez
nátlaku a na základě svobodného projevu vůle. V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se
zpracování osobních údajů, se mohu obrátit na výše uvedené kontakty.

V ………………………………….. (místo)

Datum: ………………………………………………….

Podpis: ………………………………………………….
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