Spis Ludności 2020: naszą misją
jest policzenie wszystkich
Raz na dziesięć lat Urząd Spisu Ludności USA przeprowadza spis powszechny ludności
i budynków mieszkalnych. Naszą misją jest policzenie każdego raz – i tylko raz – we właściwym
miejscu. Trendy społeczne, demograficzne i technologiczne stanowią wyzwanie
z punktu widzenia lokalizacji mieszkańców i zachęcenia ich do udziału w spisie
dziesięcioletnim. W wyniku tego niektóre grupy populacji określa się jako „trudne do
policzenia”. Dążąc do pełnego i dokładnego policzenia wszystkich populacji, Urząd Spisu
Ludności skupia szczególną uwagę na grupach „trudnych do policzenia” i przeznacza środki,
by należycie je policzyć.

Jak Urząd Spisu Ludności definiuje populacje „trudne do policzenia”?

Populacje te składają się zwykle z osób trudnych do zlokalizowania, np. gospodarstw
domowych, których nie ma na liście adresowej Urzędu. Kontakt z niektórymi populacjami jest
utrudniony, ponieważ ich członkowie często przemieszczają się, doświadczają bezdomności
lub mieszkają na osiedlach zamkniętych.
Do populacji trudnych do policzenia należą także społeczności o niskiej motywacji ze względu
na brak zaufania do instytucji rządowych i obawy co do sposobu wykorzystania ich danych
osobowych. Policzenie ich może być utrudnione także ze względu na barierę językową lub
ograniczony dostęp do internetu.
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Populacje trudne do
policzenia można podzielić na
kilka kategorii. Należą do nich:
	dzieci poniżej 5. roku życia
osoby o dużej mobilności
	mniejszości rasowe i etniczne
	osoby niemówiące po angielsku
	osoby o niskich dochodach
	osoby doświadczające
bezdomności
	nieudokumentowani imigranci
	osoby nieufne wobec instytucji
rządowych
	osoby LGBTQ
	osoby z niepełnosprawnością
umysłową lub fizyczną
	osoby niemieszkające
w tradycyjnych lokalach
mieszkalnych

Jak Urząd Spisu Ludności definiuje populacje „trudne do policzenia”

Urząd Spisu Ludności dokłada wszelkich starań, aby policzyć wszystkie osoby mieszkające
w naszym kraju, policzyć każdego raz – i tylko raz – we właściwym miejscu, w tym także populacje
trudne do policzenia.
Stosowane metody to m.in.:
•	Aktualizacja list adresowych dzięki wykorzystaniu technologii satelitarnej oraz weryfikacji
adresów we wszystkich społecznościach w kraju przez wyznaczone do tego osoby.
•	Osobiste dostarczanie materiałów Spisu Ludności 2020 na obszarach trudno dostępnych,
takich jak odległe wioski w północnej części Alaski czy obszary dotknięte klęskami żywiołowymi
(np. huraganem Michael na Florydzie).
•	Organizowanie specjalnych działań w celu policzenia osób w kwaterach zbiorowych, takich jak
akademiki, domy opieki, bazy wojskowe czy zakłady karne.
•	Współpraca z lokalnymi partnerami w celu zidentyfikowania lokalizacji takich jak schroniska czy
jadłodajnie, aby jak najdokładniej policzyć osoby bezdomne.

Zasoby dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach pomocy Amerykanom z niepełnosprawnościami na stronie 2020census.gov dostępne
będą przewodniki w amerykańskim języku migowym, pisane alfabetem Braille’a oraz dużym
drukiem. Pomoc w Wypełnianiu Kwestionariusza Spisu obejmie także infolinię przeznaczoną dla osób
korzystających z urządzeń telekomunikacyjnych dla niesłyszących i niedosłyszących.

Zasoby dla osób niemówiących po angielsku
Kwestionariusz internetowy oraz Pomoc w Wypełnianiu Kwestionariusza Spisu będą dostępne w
12 językach innych niż angielski: hiszpańskim, chińskim, wietnamskim, koreańskim, rosyjskim, arabskim,
tagalog, polskim, francuskim, kreolskim haitańskim, portugalskim i japońskim. Przewodniki językowe,
glosariusze i karty identyfikacji językowej będą dostępne w 59 językach innych niż angielski.
Kwestionariusz spisu w wersji papierowej będzie dostępny w języku angielskim i hiszpańskim.
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Urząd Spisu Ludności zatrudni dodatkowo ankieterów spisu do pracy w swoich społecznościach, które
są im znane i których językiem się posługują.

Skontaktuj się z nami:
@uscensusbureau
Więcej informacji na stronie:

2020CENSUS.GOV

