
Zapewnienie 
wsparcia 
wszystkim 
uczestnikom spisu 
ludności w 2021 r.
Spis ludności zostanie przeprowadzony w marcu 2021 r.  
Udział w nim i zachęcanie innych osób do wzięcia udziału pomoże 
w zapewnieniu niezbędnych usług społecznościom lokalnym.
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Czym jest spis ludności?
Spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu 
uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych  
w Anglii i Walii. 
Każdego roku samorządy lokalne, organizacje charytatywne oraz liczne inne 
organizacje wykorzystują informacje ze spisu ludności podczas podejmowania 
decyzji o sposobie przeznaczenia milionów funtów na usługi lokalne.
Obejmują one transport, edukację oraz ochronę zdrowia. Aby fundusze zostały 
wykorzystane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, spis ludności powinien 
uwzględnić każdą osobę.

Liczy się każde wsparcie
Zdajemy sobie sprawę, że budowanie dobrych relacji ze społecznościami 
lokalnymi zachęci więcej osób do udziału w spisie ludności.
Rozumiemy również, że nikt nie zna lepiej społeczności lokalnej niż jej członkowie. 
Pomoc ze strony cieszących się zaufaniem lokalnych liderów oraz przedstawicieli 
społeczności będzie decydująca w przekonaniu mieszkańców do udziału w spisie.

Budowanie więzi ze społecznością 
lokalną
Potrzebujemy pomocy, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy  
odbiorców w ramach spisu ludności w 2021 r.
Pracownicy odpowiedzialni za kontakty ze społecznościami 
lokalnymi będą służyć pomocą w zakresie zasobów, porad 
oraz praktycznego wsparcia, ułatwiając wszystkim wzięcie  
w nim udziału.
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Wiedza
Członkowie społeczności lokalnych najlepiej rozumieją ich potrzeby oraz 
wyzwania, z jakimi przychodzi im się zmierzyć. Ta wiedza pomaga nam w 
planowaniu wsparcia tak, aby każdy mógł wziąć udział w spisie ludności.

Świadomość
Bliskie związki ze społecznością lokalną mogą pomóc w rozpowszechnianiu 
informacji o tym, czym jest spis ludności i dlaczego dotyczy każdego. 
Pomoże to w budowaniu zaufania do spisu oraz zwiększy wsparcie.

Dostęp
Grupy znajomych mogą pomóc w dotarciu do tych członków społeczności 
lokalnych, którzy będą potrzebować wsparcia, aby wszyscy mogli wziąć 
udział w spisie.

Dalsze informacje
Dostępne są dalsze informacje na temat współpracy i wspierania 
społeczności lokalnej.
Więcej informacji na temat spisu ludności można przeczytać na stronie 
internetowej www.census.gov.uk
Śledź informacje na temat spisu ludności @Census2021
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