Pomozte zajistit
účast všech
občanů na
sčítání lidu 2021
Sčítání lidu proběhne v březnu 2021.
Svou účastí a vybízením druhých k témuž pomůžete
zajistit, aby byly vám a vaší komunitě poskytovány
služby, které skutečně potřebujete.
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Co je sčítání lidu?

Sčítání lidu je průzkum, který se provádí jednou za 10 let a poskytuje obraz
o všech lidech a domácnostech v Anglii a Walesu.
Informace z tohoto průzkumu slouží místním orgánům, dobročinným
nadacím a mnoha dalším organizacím jako podklad k rozhodování o tom, jak
každoročně vynaložit miliardy liber na služby.
Patří sem výdaje na dopravu, školství a zdravotnictví. Je důležité zahrnout
do sčítání lidu všechny, aby byly peníze vynakládány tam, kde je to nejvíce
potřeba.

Vaše pomoc je důležitá

Uvědomujeme si, že budování dobrých vztahů s komunitami znamená, že více
lidí se bude chtít sčítání lidu zúčastnit.
Rovněž jsme si vědomi, že nikdo nezná vaši komunitu lépe než vy. Pomoc od
spolehlivých místních lídrů a zástupců komunit bude klíčová při zajišťování
účasti občanů.

Vytváření společenských vazeb

Potřebujeme, abyste nám pro účely sčítání lidu 2021 pomohli oslovit co možná
nejširší publikum.
Naši místní zaměstnanci budou během průzkumu
v komunitách po ruce a nabízet zdroje, rady a praktickou
pomoc, aby se průzkumu mohli zúčastnit všichni.

2

Census 2021

Znalosti

Jen vy znáte nejlépe zájmy své komunity a výzvy, kterým čelí. Vaše znalosti
nám pomohou plánovat podporu, která umožní všem zúčastnit se sčítání
lidu.

Povědomí

Vaše společenské vazby nám pomohou šířit povědomí o tom, co je sčítání
lidu a proč je pro všechny důležité. Zvýší se tím důvěra v tento průzkum
a jeho obecná podpora.

Přístup

Vaše síť kontaktů nám pomůže oslovit lidi ve vaší komunitě, kteří budou
potřebovat s účastí pomoct. Takto si budeme jisti, že budou do průzkumu
zahrnuti všichni.

Další informace

Zjistěte bližší informace o vzájemné spolupráci na podporu komunity.
Bližší informace o sčítání lidu se dočtete na www.census.gov.uk
Sledujte sčítání lidu @Census2021
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