Sprijinirea tuturor
persoanelor
pentru a participa
la Recensământul
din 2021
Recensământul va avea loc în martie 2021.
Prin participarea proprie și prin încurajarea altora să facă la
fel, vă veți asigura că atât dumneavoastră cât și comunitatea
dumneavoastră veți primi serviciile de care aveți nevoie.
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Ce este recensământul?

Recensământul este un sondaj care se efectuează o dată la 10 ani și care ne
oferă nouă o imagine a tuturor oamenilor și familiilor din Anglia și Țara Galilor.
Consiliile locale, organizațiile caritabile și multe alte organizații apelează la
informațiile furnizate prin recensământ pentru a decide cum să cheltuiască,
anual, miliarde de lire sterline pentru servicii.
Aici se includ cheltuieli destinate mijloacelor de transport, învățământului și
sistemului de sănătate. Pentru a avea certitudinea că acești bani sunt cheltuiți
acolo unde este cea mai mare nevoie de ei, este important ca recensământul
să socotească pe fiecare persoană.

Sprijinul dumneavoastră contează

Noi ne dăm seama că, prin stabilirea de relații bune cu comunitățile, mai mulți
oameni vor dori să participe la recensământ.
Totodată, noi ne mai dăm seama și că nimeni nu cunoaște comunitatea mai
bine decât dumeavoastră. Sprijinul acordat de liderii locali, de încredere și de
reprezentanții comunității va fi vital în a-i ajuta pe oameni să participe.

Consolidarea legăturilor comunitare

Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a atinge cel mai mare public
posibil pentru Recensământul din 2021.
Pe tot parcursul recensământului, personalul de implicare al
comunității noastre locale vă va fi la dispoziție, oferindu-vă
resurse, sfaturi și sprijin practic, care să ajute la participarea
tuturor.
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Cunoștințe

Dumneavoastră aveți o înțelegere unică a intereselor comunității și a
provocărilor cu care se confruntă aceasta. Aceste cunoștințe ne permit
nouă să planificăm sprijinul de al cărui ajutor au toți nevoie pentru a
participa.

Conștientizare

Legăturile pe care dumneavoastră le aveți cu comunitatea ne ajută pe noi
să răspândim vestea despre ceea ce înseamnă recensământul și de ce
acesta este important pentru toată lumea. Aceasta va consolida încrederea
în recensământ și va spori sprijinul.

Acces

Rețelele dumneavoastră ne pot ajuta la abordarea acelor persoane din
comunitatea dumneavoastră care au nevoie de sprijin pentru participare.
Astfel, se va crea garanția că acele persoane sunt incluse.

Aflați mai multe amănunte

Aflați mai multe amănunte despre modalitatea de a conlucra, pentru a vă
sprijini comunitatea.
Citiți mai multe informații despre recensământ accesând www.census.gov.uk
Urmăriți recensământul @Census2021
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