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Rodzinny wskaźnik 

podatności na ryzyko 
 

Wstęp 

Różne programy mieszkaniowe w Chicago oferują różne formy wsparcia. Ten przegląd pomoże 

ustalić, który program mieszkaniowy będzie najlepiej pasował do Twoich potrzeb. Zadam 

pytania dotyczące twoich doświadczeń zdrowotnych, posiadania dzieci i ewentualnego 

zaangażowania w opiekę zastępczą. Niektóre pytania mają charakter osobisty i odpowiedź na nie 

może być trudna. Jeśli nie czujesz się komfortowo, odpowiadając na dane pytanie, poproś o 

pominięcie go. Podane informacje zostaną wykorzystane do oceny kwalifikacji do programów 

mieszkaniowych i wymaganego poziomu usług interwencyjnych. 

Jeśli którekolwiek z pytań jest mylące lub nie wiesz, jak odpowiedzieć, możesz poprosić o 

wyjaśnienie. Zrobię to chętnie. 

 
Wiem, że rozmawialiśmy tylko przez krótki czas i możesz nie chcieć dzielić się niektórymi 

informacjami z kimś, kogo znasz tak krótko. To od Ciebie zależy, na ile szczere będą twoje 

odpowiedzi w tej ankiecie. Im uczciwszych udzielisz odpowiedzi, tym łatwiej znajdziemy 

odpowiadający Ci program mieszkaniowy i pomożemy w znalezieniu stabilnego 

mieszkania.Jeśli potrzebujesz przerwy w dowolnym momencie, poinformuj mnie o tym. 

VI Pytania 

Niepełnosprawność 

1. Pytanie to dotyczy niepełnosprawności, która oznacza każdy stan, który ogranicza zdolność 

do pracy lub wykonywania codziennych czynności. Niektóre przykłady obejmują zaburzenia 

wynikające z nadużywania substancji, poważną chorobę psychiczną, niepełnosprawność 

rozwojową lub przewlekłą chorobę fizyczną. Czy zdiagnozowano u Ciebie 

niepełnosprawność? 

Tak    

Nie    

Klient nie wie                     

Klient odmówił                  

Dane nie zostały zebrane  ___         
 

 

1a. Jeśli tak, czy chciałbyś uzyskać pomoc w udostępnieniu dokumentacji medycznej 

wykonanej przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia na temat twojej 

niepełnosprawności? 

Tak, chciałbym uzyskać pomoc w dostępie do 

dokumentacji     

Nie    
 

Dzieci 

2. Czy masz dzieci w wieku poniżej 18 lat, które obecnie nie mieszkają z 

Tobą? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na pytanie 1a. W przypadku innej odpowiedzi przejdź do pytania 2. 

Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na pytania 2a i 2b. W przypadku innej odpowiedzi przejdź do pytania 2c. 
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2a. Jeśli tak, gdzie te dzieci przebywają? 

-Rodzina zastępcza    

-Dom opieki grupowej   

-U rodziny   

-Z przyjaciółmi   

-Inne (proszę określić):    
 

Jeśli tak, czy nie mieszkają z Tobą, ponieważ jesteś bezdomny/a (tj. nie możesz ich 

sprowadzić do schroniska)? 
Tak         

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          
 

Opieka społeczna nad dzieckiem 

2c. Czy kiedykolwiek miałeś/aś otwartą sprawę z systemem opieki nad dzieckiem dla 

któregokolwiek z Twoich dzieci (w tym dzieci, które mieszkają z Tobą i tych, które nie 

mieszkają)? 

Tak         

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

2d. Czy masz obecnie otwartą sprawę z systemem opieki nad 

dziećmi? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

2e. Czy obecnie korzystasz z jakichś usług w wyniku dochodzenia w sprawie 

molestowania/zaniedbania dziecka? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

2f. Czy kiedykolwiek miałeś/aś jedno z dzieci umieszczone w opiece 

zastępczej lub adopcyjnej? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

3. Ile miałeś/aś lat kiedy urodziło się Twoje pierwsze dziecko?    
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Opieka zdrowotna 

4. Czy w ciągu 25 miesięcy korzystałeś/aś z leczenia odnośnie 

zdrowia psychicznego? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

4a. Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Ciebie chorobę 

psychiczną? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

4b. Czy byłeś/aś kiedyś hospitalizowany/a z powodu 

problemów ze zdrowiem psychicznym? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

4c. Reakcja obserwatora: Wykwalifikowany asesor obserwuje stan 

zdrowia psychicznego? Tak    

Nie    
 

5. Czy w ubiegłym roku ktoś z Twojej rodziny wielokrotnie krytykował Cię za używanie 

alkoholu lub narkotyków? Na przykład, czy ktoś w Twoim otoczeniu uważa, że Twoje 

spożycie jest zbyt wysokie lub sugeruje, żeby je zmiejszyć? 

Tak    

Nie    

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

5a. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałeś/aś z terapii uzależnień od alkoholu 

i/lub narkotyków? Tak    

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

6. Czy masz dolegliwości medyczne, które utrudniają wykonywanie codziennych 

czynności? 

Tak    
Nie    

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

7a. Czy którekolwiek z Twoich dzieci cierpi na poważne schorzenia, które utrudniają Ci 

wykonywanie codziennych czynności? 
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Tak         

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

7b. Czy którekolwiek z Twoich dzieci cierpi na poważne zaburzenia zachowania, które 

utrudniają Ci wykonywanie codziennych czynności? 

Tak         

Nie         

Klient nie wie                     

Klient odmówił                   
Dane nie zostały zebrane          

 

7c. Jeśli tak, ile z Twoich dzieci cierpi na poważne schorzenie lub zaburzenie 

zachowania, które utrudnia Ci wykonywanie codziennych czynności?    
 

8. Czy Ty lub któreś z Twoich dzieci jesteście 

dotknięci HIV lub AIDS? Tak    

Nie         

Klient nie wie           

Klient odmówił          

Dane nie zostały zebrane               
 

Trudności życiowe 

9. Czy będąc dzieckiem doświadczyłeś/aś którejś z następujących sytuacji? 

Mych sytuacji?owe zebrane       ci cierpi na poważne  
Myj rodzic/opiekun zmarł lub mnie porzucił 

Byłem/am molestowany/a seksualnie  
Byj rodzic/opiekun zmarł lub mnie porzucił Byłem/am molesto  
Przebywaic/opiekun zmarł lub mnie porzucił Byłem/am molestowany/a seksualnieie 

zachowania, które utr                                                                                     _____ 

Byzebywaic/opimny/a  
Czzebywaic/opimny/azmarł lub   

Powiedziano mi, y/azmarł lub mnie porzucił Byłem/am molestowany/a 

seksualnieie zachowania, które   

iedziano mi, y/a                                                                                              ____ 

 

 

 

9a. Jeśli tak, w jakim stopniu te doświadczenia negatywnie wpływają 

na Twoje życie?  

W znacznym stopniu    

Trochę                        

Wcale nie                        

Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na pytanie 9. W przypadku innej odpowiedzi przejdź do pytania 

10. 
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10. Czy jako osoba dorosła identyfikujesz się z którymś z 

poniższych stwierdzeń? Byłem/am karany/a 

Jestem ofiarą przemocy w związku                               

Jestem ofiarą gwałtu     

Jestem ofiarą napadu     

Próbowałem/am popełnić samobójstwo    

Żadne z powyższych nie jest dla mnie prawdziwe 

Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na pytanie 10a. W przypadku innej odpowiedzi ukończyłeś/aś 

część VI. 
 

10a. Jeśli tak, w jakim stopniu te doświadczenia negatywnie wpływają 

na Twoje życie?  

W znacznym stopniu    

Trochę                        

Wcale nie                        
 

Dziękuję za odpowiedzi na pytania w tej części ankiety. Doceniam to, że dzielisz się ze mną 

tymi informacjami. 


