
Bölüm A: 

A1.

Özet değerlendirmeler
Kesinlikle

katılmıyoru
m

Katılmıyor
um

Ne
katılıyorum

ne de
katılmıyorum

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyoru
m

Yaşadığım konuttan memnunum

Yaşadığım konutta kendimi güvende hissediyorum.

Kaldığım yerdeki personel bana iyi davranıyor

A2.

Aldığım destek ya da yardımı etkileme imkanlarıma dair
düşüncelerim

Kesinlikle
katılmıyoru

m
Katılmıyor

um

Ne
katılıyorum

ne de
katılmıyorum

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyoru
m

Aldığım destek ya da yardımın nasıl yürütüleceğini
etkileme fırsatı buluyorum

Personel ne tür bir destek ya da yardım istediğimi
soruyor.

Yaşadığım konut hakkında yorum ve şikayetlerde
bulunmak istersem nereye başvuracağımı biliyorum.

Günlük aktivitelerin dışında, personel ile birlikte
planladığımız eğlenceli şeyleri yapma fırsatım var.

Örneğin; yürüyüş, boyama ya da yemek pişirme.

A3.

Aldığım destek ya da yardım hakkında düşüncelerim
Kesinlikle

katılmıyoru
m

Katılmıyor
um

Ne
katılıyorum

ne de
katılmıyorum

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyoru
m

Personel neye ihtiyacım olduğunu anlıyor.

Personel benim güçlü yanlarımı ve yeteneklerimi biliyor.

Yaşadığım konutta aldığım destekten memnunum.
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A4.

Personel konusundaki memnuniyetim
Kesinlikle

katılmıyoru
m

Katılmıyor
um

Ne
katılıyorum

ne de
katılmıyorum

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyoru
m

Personele güveniyorum.

Kaldığım yerdeki personel tarafından saygı görüyorum

Personel bazı şeyleri bağımsız olarak (yani kendi başıma
yapmam için) yapmam için beni teşvik ediyor.

Bölüm B: 
Merkezde ayrımcılık 

Ayrımcılık, personel içinden birisinin seni aşağılaması, sana haksız davranması ya da sana başkalarından daha kötü muamele
göstermesidir. Haksız muamele ya da aşağılanma, aşağıdaki yedi ayrımcılık temelinden biriyle ilintilidir (cinsiyet, cinsi aidiyet
ya da ifade, etnik köken, din ya da başka bir inanç, fonksiyon bozukluğu, cinsel tercih ve yaş). Konut hizmeti alan bir kişi
tarafından konut hizmeti alan başkalarına yönelik hakarete yıldırma denilir.

B1.

Geçtiğimiz 12 ay içinde yaşadığınız konutta ayrımcılığa uğradığınızı
düşündünüz mü?

 
Evet

Hayır

Cevap vermek istemiyorum

B2.

Ayrımcılığa uğradığınızı düşünmenizin nedeni neydi?
Birden fazla yanıtı işaretleyebilirsiniz.

Kadın olduğum için (cinsiyet)

Erkek olduğum için (cinsiyet)

Erkek ya da kadın olarak doğmama rağmen kendimi kadın/erkek/başka cinsiyette hissettiğim için (cinsi
aidiyet ya da ifade)

Başka bir ülkeden geldiğim için (etnik köken)

Dini inancım sebebiyle (din ya da başka bir inanç)

Bende fonksiyon bozukluğu olduğu için (fonksiyon bozukluğu)

Aşık olduğum/sevmeye başladığım ya da benimle aynı cinsten olan başkasıyla seks yapmak istediğim
için (cinsel tercih)

Yaşım sebebiyle (yaş)

Ne znam
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B3.

Personelden herhangi birine olayı anlattınız mı?

 
Evet

Hayır

Kısmen

Cevap vermek istemiyorum

B4.

Personele olayı anlattıysanız, daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz?

 
Evet

Hayır

Kısmen

Cevap vermek istemiyorum

Bölüm C: 
Dikkat! Aşağıdaki sorular faaliyet konusunda olmayıp, destek ihtiyacınla ilgili yapılan araştırmanın yardım görevlisi tarafından
nasıl yürütüldüğüyle ilgilidir.

C1. Geçen yıl içerisinde yardımcı danışmanınız ile görüştünüz mü?

 
Evet

Hayır

Bilmiyorum

C2.

Yardım değerlendirmenime (destek ya da yardım olarak neye
ihtiyacım olduğunu inceleyen belediyeden gelen kimse) dair sorular

Kesinlikle
katılmıyoru

m
Katılmıyor

um

Ne
katılıyorum

ne de
katılmıyorum

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyoru
m

Değerlendirme uzmanı (biståndsbedömare) ile temas
kurmam kolay oldu

Benim ve benim yardım değerlendirmenimin, destek
girişimi (örneğin konaklama) olarak neye ihtiyacım
olduğuna dair yaptığımız araştırmadan memnunum

Yardımcı danışmanım bana iyi davranıyor
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Bölüm D: Arka plan soruları

D1.

Soruları kendiniz mi yanıtladınız?

 
Evet, tek başıma

Hayır, bir arkadaşımla, akrabamla veya bir başkası ile birlikte.

Hayır, bir başkası soruları benim için yanıtladı.

D2.

İsveç'te mi doğdunuz?

 
Evet

Hayır

Cevap vermek istemiyorum

D3.

Ebeveynlerin İsveç doğumlu mu?

 
Her iki ebeveynim de İsveç doğumludur

Ebeveynlerimden biri İsveç doğumludur

IEbeveynlerimden hiçbiri İsveç doğumlu değildir

Cevap vermek istemiyorum

Bilmiyorum

D4. Har du några övriga synpunkter? Dina svar kommer redovisas i sin
helhet men anonymiserade och blir offentliga. Skriv därför INTE
saker som gör att ditt svar går att identifiera (som namn, adress eller
liknande.)
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