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1.  Które propozycje popierasz?

2. Czy są jakieś konkretne propozycje, które uważasz, że nie powinniśmy wdrażać i dlaczego?

3. Czy są jakieś zmiany lub wnioski, które nie zostały uwzględnione, a które uważasz, że powinniśmy wziąć pod uwagę?

4. Jesteśmy prawnie zobowiązani, aby sprawdzić nasze propozycje, w celu upewnienia się, że nie mają  
 niesprawiedliwego lub nierównego wpływu na różne grupy osób w obrębie naszej społeczności. Aby uzyskać  
 więcej informacji, wejdź na stronę www.haringey.gov.uk/budgetequalities. 
 Przy rozważaniu naszych propozycji, proszę dać nam znać, jeśli Twoim zdaniem propozycje te mają konkretny  
 wpływ na zasadę równości.

Można kontynuować na osobnej kartce, jeśli jest to konieczne.



Informacje o osobie wypełniającej kwestionariusz

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na wypełnienie i odesłanie niniejszego kwestionariusza.

Dzięki gromadzeniu informacji na temat różnorodności, możemy lepiej zrozumieć profil i cechy osób mieszkających 
i korzystających z usług świadczonych przez Radę Gminy Haringey. Mamy obowiązek zwrócenia należytej uwagi na 
wszystkie nasze działania i decyzje, w celu wyeliminowania dyskryminacji, promowania równości szans i wspierania dobrych 
stosunków pomiędzy wszystkimi grupami ludności.

Podane informacje w niniejszym kwestionariuszu nie będą przypisane do konkretnej osoby i będą przechowywane w pełnej 
poufności, w celu wykorzystania wyłącznie do celów określonych powyżej.

Proszę zapoznać się z kwestionariuszem i zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które najtrafniej opisują Ciebie.

1. Jaki jest Twój przedział wiekowy?

   16-24     25-44     45-64     65+      Wolę nie udzielać odpowiedzi

2. Niepełnosprawność 
Aby możliwe było zidentyfikowanie i zaspokojenie konkretnych potrzeb, ważne jest, abyśmy poznali rodzaje 

niepełnosprawności i przewlekłe schorzenia. 

Czy cierpisz na któreś z następujących schorzeń od co najmniej 12 miesięcy lub prognozuje się, że będziesz 

cierpiał/-a przez okres co najmniej 12 miesięcy?

  Brak niepełnosprawności

  Ślepota lub częściowa utrata wzroku

  Trudności w uczeniu się

  Niepełnosprawność fizyczna

  Zły stan zdrowia psychicznego

  Długotrwała choroba lub schorzenie

  Zaburzenia w rozwoju

  Głuchota lub częściowa utrata słuchu

  Inne rodzaje niepełnosprawności, proszę podać poniżej:

       

3.  W jakim kraju się urodziłeś/-aś?  

 

4.  Tożsamość etniczna
 Proszę zaznaczyć pole, które najlepiej opisuje Twoje pochodzenie:

Rasa biała

  Anglicy, Walijczycy, Szkoci, Północni Irlandczycy,  

       Brytyjczycy

  Irlandczycy

  Cyganie/Romowie lub Irlandzki lud wędrowny

  Rasa biała – inne pochodzenie, proszę wpisać poniżej:

       

Rasa Czarna / Afrykanie / Ludność z Karaibów / 
Rasa czarna pochodzenia brytyjskiego

  Afrykanie

  Ludność z Karaibów
  Inne pochodzenie: ludność rasy czarnej / Afrykanie  

        /  ludność z Karaibów / rasa czarna pochodzenia  
       brytyjskiego, proszę wpisać poniżej:

       

Pochodzenie mieszane i wiele różnych grup 
etnicznych 

  Biała i czarna rasa pochodzenia karaibskiego

  Biała i czarna rasa pochodzenia afrykańskiego

  Rasa biała i Azjaci

  Inne pochodzenie mieszane i wiele różnych grup  

        etnicznych, proszę wpisać poniżej:

      

Azjaci lub Azjaci pochodzenia brytyjskiego 

  Hindusi

  Pakistańczycy

  Banglijczycy

  Chińczycy

  Inne pochodzenie azjatyckie / azyjatycko- 

        brytyjskie, proszę wpisać poniżej:  

      
Inne grupy etniczne
   Arabowie    Inne grupy etniczne, proszę wpisać obok w polu: 



5.   Przy urodzeniu, byłeś/-aś opisany/-a jako:

 Proszę zaznaczyć jedno pole

   Mężczyzna      Kobieta    Osoba interseksualna    Wolę nie udzielać odpowiedzi

6.  Która z poniższych opcji opisuje Twoją płeć?

 Proszę zaznaczyć jedno pole

   Płeć męska     Płeć żeńska  

   Inaczej, proszę wpisać obok w polu: 

7.  Jakiego jesteś wyznania? 

 To pytanie jest dobrowolne. Proszę zaznaczyć odpowiednie pole:

  Brak wyznania

  Buddyzm  

  Chrześcijaństwo (w tym Kościół anglikański,  

        katolicki, protestancki i pozostałe odłamy chrześcijaństwa)

  Hinduizm 

  Judaizm  

  Islam   

  Sikhizm 

   Inne, proszę wpisać poniżej: 

 

8.  Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Twoją orientację seksualną?

   Heteroseksualna lub straight   Homoseksualna (gej) lub homoseksualna (lesbijka)    Biseksualna 

   Inna   Wolę nie udzielać odpowiedzi

9.  Ciąża i macierzyństwo. Proszę zaznaczyć jedno pole

 Czy jesteś w ciąży?    Tak      Nie    Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło Ci się dziecko?      Tak      Nie   Wolę nie udzielać odpowiedzi

10.  Jaki jest Twój stan cywilny prawny lub czy jesteś w związku partnerskim? Proszę zaznaczyć jedno pole

     Nigdy nie byłem/-am w związku małżeńskim ani w rejestrowanym związku partnerskim

     Jestem w związku małżeńskim lub rejestrowanym związku partnerskim

     Jestem wdowcem/wdową lub osobą, która żyła w związku partnerskim do czasu śmierci partnera

     Jestem rozwiedziony/-a lub mój związek partnerski został prawnie rozwiązany

     Jestem w separacji, ale nadal prawnie w związku małżeńskim lub partnerskim

11.  Czy jesteś uchodźcą lub osobą ubiegającą się o azyl? 

     Uchodźca      Osoba starająca się o azyl  

 Jeśli tak, to z jakiego kraju lub regionu przybywasz jako uchodźca lub osoba ubiegająca się o azyl: 

12.   W jakim języku głównie się komunikujesz? 

     Język angielski 

     Inny, proszę podać poniżej (w tym brytyjski język migowy): 

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie formularza.

Proszę odesłać formularz na podany poniżej bezpłatny adres nie później niż do 22 
stycznia 2017r.:
Communications
6th Floor River Park House
225 High Road
N22 8HQ
Proszę dopisać na kopercie: Freepost RLXS-XZGT-UGRJ


