SPIS POWSZECHNY (CENSUS) 101:
CO MUSISZ WIEDZIEĆ
Spis powszechny 2020 jest bliżej, niż sądzisz!
Przedstawiamy krótkie przypomnienie, o co w nim chodzi i dlaczego tak ważne jest, by każdy został policzony.

Każda osoba
się liczy.

Chodzi o sprawiedliwe przedstawicielstwo.

W spisie uwzględniana jest
każda osoba mieszkająca
w USA – tylko raz i w
odpowiednim miejscu.

Co 10 lat wyniki spisu
służą do zmiany podziału
Izby Reprezentantów
poprzez ustalenie, ile
mandatów otrzyma
każdy stan.
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Wszystko jest
w konstytucji.
Konstytucja USA nakazuje, by wszyscy
mieszkańcy kraju co 10 lat podlegali
spisowi powszechnemu. Pierwszy spis
miał miejsce w 1790 r.

Chodzi
o 675 mld $.

Chodzi o podział na
okręgi wyborcze.
Co 10 lat, po każdym spisie, władze stanowe
ponownie wyznaczają granice okręgów
do Kongresu i do Izby Reprezentantów, by
odpowiadały one zmianom w strukturze populacji.

Dystrybucja ponad
675 mld $ w funduszach
federalnych, dotacjach
i wsparciu dla stanów,
hrabstw i gmin zależna
jest od danych ze spisu.
Pieniądze te są
przeznaczane na szkoły,
szpitale, drogi, roboty
publiczne oraz inne
ważne programy.

Wzięcie udziału w spisie
to Twój obywatelski
obowiązek.
Udział w spisie jest obligatoryjny:
w ten sposób możesz mieć aktywny
udział w naszej demokracji
i powiedzieć: „LICZĘ się!”

Dane ze spisu są wykorzystywane
we wszystkich dziedzinach życia.

Korzystając z tych danych firmy
mogą zdecydować, gdzie wybudować
fabryki, biura i sklepy, dzięki czemu
tworzą nowe miejsca pracy.

zatrudnimy
pracownika

Samorządy terytorialne używają
ich do zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego i przygotowania się
na sytuacje kryzysowe.

Mieszkańcom dane te służą do
wspierania inicjatyw lokalnych,
w tym prawnych, dotyczących
jakości życia i praw konsumenta.

Deweloperom dane
te służą do budowy
nowych mieszkań
i rewitalizacji
starych dzielnic.

Chronimy Twoją
prywatność.
Publikacja odpowiedzi przez Census
Bureau (Biuro Ewidencji Ludności)
w sposób, który mógłby umożliwić
identyfikację Ciebie lub Twojego
gospodarstwa domowego, jest nielegalna.
Przepisy prawa nie dopuszczają
przekazywania odpowiedzi przez
Census Bureau jakiejkolwiek
agencji rządowej.
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W 2020 r. będzie
jeszcze łatwiej.
W 2020 r. będzie można wziąć
udział w spisie online.
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Możesz pomóc.
To Ty jesteś ekspertem – chętnie
wysłuchamy Twoich pomysłów na to, by
na pewno każdego uwzględnić w spisie.

Kształtuj
swoją przyszłość
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