Pomáhame
každému zúčastniť
sa sčítania ľudu v
roku 2021
Sčítanie ľudu sa koná v marci 2021.
Ak sa zúčastníte a povzbudíte ostatných, aby urobili to
isté, napomôžete tomu, aby ste vy a vaša komunita získali
potrebné služby.
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Čo je sčítanie ľudu?

Sčítanie ľudu je prieskum, ktorý sa koná každých 10 rokov a poskytuje obraz o
všetkých ľuďoch a domácnostiach v Anglicku a vo Walese.
Miestne zastupiteľstvá, charitatívne organizácie a mnoho ďalších organizácií
využíva informácie zo sčítania ľudu, aby rozhodli, ako každý rok použijú
miliardy libier na služby.
Patria sem výdavky na dopravu, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. Na
zabezpečenie toho, že sa tieto peniaze použijú tam, kde sú najviac potrebné, je
dôležité aby sčítanie ľudu započítalo každého.

Na vašej podpore záleží

Sme si vedomí, že budovanie dobrých vzťahov s komunitami znamená, že viac
ľudí sa bude chcieť zúčastniť na sčítaní ľudu.
Sme si tiež vedomí, že nikto nepozná vašu komunitu lepšie ako vy. Pomoc od
spoľahlivých miestnych lídrov a zástupcov komunít bude kľúčová pri zaisťovaní
účasti občanov.

Budovanie spojení v komunite

Potrebujeme vašu pomoc, aby sme sa dostali k čo najširšej verejnosti pri
sčítaní ľudu v roku 2021.
Naši zamestnanci zapojení do miestnej komunity budú
aktívne pracovať počas sčítania a budú k dispozícii so zdrojmi,
radami a praktickou podporou, ktorá pomôže aby sa mohli
všetci zúčastniť.
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Poznatky

Máte jedinečné pochopenie záujmov vašej komunity a výziev, ktorým
čelí. Tieto poznatky nám umožňujú plánovať podporu, ktorá pomôže
každému zapojiť sa.

Povedomie

Vaše spojenia v komunite nám môžu pomôcť šíriť povedomie o tom, čo je
sčítanie ľudu a prečo je pre každého dôležité. Týmto sa vybuduje dôvera v
sčítanie ľudu a zvýši sa jeho podpora.

Prístup

Vaše siete nám môžu pomôcť osloviť ľudí vo vašej komunite, ktorí
potrebujú podporu, aby sa mohli zúčastniť. Týmto sa zabezpečí, že aj oni
budú započítaní.

Zistite viac

Zistite viac o vzájomnej spolupráci na podporu vašej komunity.
Prečítajte si viac o sčítaní ľudu na www.census.gov.uk
Sledujte sčítanie ľudu @Census2021

3

