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Grupul de lucru pentru date cu 

caracter incluziv: 

Cum putem fi mai favorabili 

incluziunii în ceea ce privește 

datele noastre?
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În cuprinsul acestui document 

simplificat, cuvintele care ar putea fi 

dificil de înțeles sunt scrise cu 

caractere aldine. Noi explicăm ce 

înseamnă aceste cuvinte după ce 

acestea au fost folosite.
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Suntem un grup de persoane denumit Grupul de 

lucru pentru date cu caracter incluziv. Datele

sunt fapte sau cifre. 

Ne-am dorit să înțelegem ce date există în 

Regatul Unit în legătură cu diferite tipuri de 

persoane. De asemenea, am vrut să știm unde 

există lacune și cum pot fi îmbunătățite lucrurile pe 

viitor, într-un sens mai favorabil incluziunii..

Șeful Autorității Naționale de Statistică din 

Regatul Unit ne-a cerut să analizăm cum 

putem contribui la îmbunătățirea datelor din 

Regatul Unit și cum putem include mai multe 

tipuri de persoane. Noi am onorat această 

solicitare punând 4 întrebări despre datele 

din Regatul Unit.

Șeful Autorității Naționale de Statistică

este responsabil cu colectarea informațiilor 

despre persoanele care locuiesc în Regatul 

Unit.

Am colaborat cu Oficiul Național de Statistică 

pentru a finaliza această misiune. 

În această broșură vă prezentăm ce am aflat. 

Vă vom povesti despre schimbările care 

credem noi că se impun, astfel încât datele să 

poată fi colectate și utilizate în cel mai bun mod 

pe viitor.

Cine suntem noi și ce am făcut
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Grupul de lucru pentru date cu 

caracter incluziv a dorit să știe:

1. Ce date lipsesc, dar care ar contribui 

la o mai bună înțelegere a nevoilor 

oamenilor.

2. De ce oamenilor le vine greu să-și 

dea datele.

3. Cum să se utilizeze mai bine datele 

care există deja pentru a înțelege 

nevoile diferitelor tipuri de persoane.

4. Cum să învățăm din exemplele de 

bună practică.

Ce am vrut să știm
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Am vorbit cu o mulțime de persoane 

din diferite medii sociale din toate 

zonele Regatului Unit. 

Am vorbit cu persoane care ar putea 

utiliza date, cum ar fi organizațiile 

comunitare și organizațiile de binefacere. 

De asemenea, am vorbit cu publicul

care ar putea să furnizeze date.

Publicul înseamnă oameni obișnuiți, 

cum ar fi persoanele din zona 

dumneavoastră locală.

Am discutat cu guvernul și cu alte 

grupuri de persoane care colectează și 

utilizează date. 

Am vorbit online cu oamenii, iar unii 

ne-au scris ca să ne spună părerea 

lor. 

Cu cine am vorbit
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Cu cât datele vor fi mai bune, cu atât vom 

înțelege mai bine ce gândesc oamenii și 

nevoile unor grupuri distincte de 

persoane.

Am aflat că, în Regatul Unit, există date 

care lipsesc în cazul unor grupuri. Pentru 

alte grupuri nu există suficiente date sau 

datele nu au o calitate suficient de bună. 

Din aceste grupuri fac parte persoane 

cum ar fi:

● persoane care sunt transgender 

● persoane care locuiesc în centre de 

îngrijire

● persoane care au stat la închisoare

● persoane fără adăpost

● persoane din comunități de țigani, 

rromi și nomazi

● persoane care au plecat de acasă din 

cauză că cineva de acolo le-a făcut 

rău

Ce am aflat

1. Ce date lipsesc, dar care ar contribui la o 

mai bună înțelegere a nevoilor oamenilor
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De asemenea, nu există multe date 

despre unii copii, cum ar fi: 

●copii cu dizabilități

●copii care se află în plasament

●copii care s-au mutat aici din altă țară

●tineri îngrijitori

●copii ai unor persoane din comunități 

de țigani, rromi și nomazi

Un îngrijitor are grijă și acordă ajutor 

altei persoane care are nevoie de 

ajutor în viața de zi cu zi.

De asemenea, lipsesc datele de la 

persoanele care nu intră sau nu pot intra 

în mediul virtual. Este posibil ca pandemia 

de COVID-19, denumit și coronavirus, să fi 

înrăutățit situația.

COVID-19 este un virus care afectează 

oameni din întreaga lume. Lumea a 

trebuit să petreacă mult mai mult timp 

acasă din cauza acestui virus, așa că 

acum se colectează date îndeosebi 

online. 
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Am mai aflat că nu există date 

suficiente sau de o bună calitate în 

legătură cu anumite teme. De 

exemplu, lipsesc date despre cât de 

mulți bani au oamenii.

Lipsesc date despre orientarea sexuală a 

oamenilor și despre tratamentul diferit care 

li se aplică din cauza acesteia.

Lipsesc date despre modul în care sunt 

tratate proaspetele mămici și femeile care 

sunt însărcinate.

Este posibil ca aceste date să lipsească 

din cauză că întrebările sunt voluntare. 

Voluntar înseamnă că răspunzi la 

întrebarea respectivă doar dacă vrei.
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Lipsesc date despre religia oamenilor și 

despre tratamentul diferit care li se 

aplică din cauza acesteia.

Date oferite în numele altor persoane pot 

fi uneori incorecte și incomplete. S-ar 

putea întâmpla acest lucru dacă 

persoanele răspund la întrebări pentru 

altcineva, ca în cazul părinților care 

răspund în numele copiilor lor.

Din cauza lacunelor la nivelul 

informațiilor sau datelor de calitate 

scăzută, este posibil să nu cunoaștem 

cele mai bune modalități de a ajuta 

oamenii cu diferite tipuri de nevoi.
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Este important să se colecteze date de 

la diferite grupuri de persoane și să se 

asigure utilitatea acestor date, pentru a 

le înțelege caracteristicile și 

circumstanțele.

Există o mulțime de motive pentru 

care oamenii nu-și dau datele. S-ar 

putea ca aceștia să nu dorească sau 

să nu-și poată da datele. 

S-ar putea ca unii să nu dorească să-și 

dea datele pentru că sunt de părere că 

guvernul nu le tratează în mod corect. 

Sau cred că guvernul le-ar putea folosi 

datele ca să le facă viața mai grea.

Asta s-ar putea întâmpla cu toți oamenii 

și, în special, cu grupurile de persoane 

care sunt subreprezentate. 

Subreprezentat înseamnă că avem 

mai puține date despre aceste tipuri de 

persoane comparativ cu alte tipuri de 

persoane.

Ce am aflat

2. De ce oamenilor le vine greu să-și 

dea datele
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S-ar putea ca unii să nu dorească să-și dea 

datele din cauză că li se solicită acest lucru 

prea des. Aceștia pot crede că nimeni nu îi 

ascultă din cauză că li se pun aceleași 

întrebări.

Este posibil ca unii să nu dorească să-și dea 

datele pentru că nu cred că li se poate 

întâmpla ceva bun lor sau comunității din 

care fac parte, dacă fac asta. 

Comunitatea dumneavoastră este zona în 

care locuiți dumneavoastră și oamenii pe care 

îi cunoașteți.

Unii s-ar putea să nu-și dea datele pentru că 

modul în care acestea sunt colectate îi 

descurajează. Am putea include aici:

● sondajele scrise, atunci când oamenii nu știu 

să citească

● sondajele în limbi pe care oamenii nu le 

înțeleg

● sondajele online, când oamenii nu utilizează 

calculatoarele

● întrebările din sondaje care sunt dificil de 

înțeles

● sondajele care au fost realizate fără o 

înțelegere deplină a nevoilor unui grup și a 

comunității din care acesta face parte

Un sondaj colectează date punând întrebări 

oamenilor. Un sondaj poate contribui la 

colectarea de informații despre diferite 

subiecte. 
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Întrebare

1. Ce părere aveți despre 

asta?

Bun

Rău

Nu sunt sigur



Unii s-ar putea să nu vrea să-și dea 

datele din cauză că nu le plac cuvintele 

folosite pentru a descrie anumite lucruri 

despre ei, cum ar fi caracteristicile 

personale. 

Vârsta, religia și pregătirea sunt 

exemple de caracteristici personale.

Unele activități de colectare a datelor 

trebuie să-și actualizeze cuvintele sau 

expresiile pe care le utilizează la 

descrierea persoanelor când vine vorba 

de lucruri ca originea etnică și 

dizabilitățile. Acest lucru va contribui la 

o mai bună înțelegere a ceea ce-și 

doresc oamenii. 

Originea dumneavoastră etnică este 

cultura de care vă simțiți legat, care ar 

putea avea legături cu locul de 

proveniență al familiei dumneavoastră.

Este important ca opțiunile oferite 

pentru caracteristicile personale să 

reflecte modul în care oamenii se 

raportează la ei înșiși.
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Este important să se utilizeze descrieri 

similare cu ocazia colectării datelor, în 

toate părțile din Regatul Unit, pentru 

lucruri cum ar fi caracteristicile personale.

Dacă se folosesc descrieri diferite, 

este dificil să se compare datele.

Este important ca, atunci când 

comparăm datele, să înțelegem exact 

ce s-a colectat. De exemplu, oamenii se 

raportează în mod diferit la termenul 

„dizabilitate”.

Ce am aflat

3. Cum să se utilizeze mai bine datele care 

există deja pentru a înțelege nevoile 

diferitelor tipuri de persoane
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Când datele provin de la un număr 

restrâns de persoane, acest fapt poate 

reduce calitatea acestora. S-ar putea să 

nu aveți suficiente date pentru a înțelege 

ce semnifică acestea. 

De asemenea, din cauza numărului 

restrâns de persoane, ați putea omite 

date din grupuri de persoane sau zone 

din Regatul Unit care sunt importante. 

Un număr restrâns de persoane nu vă 

va permite să înțelegeți și să comparați 

în mod corespunzător grupurile și 

caracteristicile personale ale acestora. 

Este important ca datele să fie recente 

și actualizate. Dacă datele sunt vechi, 

s-ar putea să nu mai fie potrivite sau 

utile.

Este important să se colecteze diferite 

tipuri de date pentru a înțelege viețile 

oamenilor. 

14



Oamenii ne-au spus că ei cred că ar 

trebui să existe mai multe informații 

despre modul în care oamenii își 

descriu viețile cu propriile cuvinte.

Este important ca oamenii care 

colectează și explorează datele să fie 

instruiți și să dispună de suficiente 

resurse. 

Unii oameni care doresc să utilizeze și 

să compare date consideră că datele 

pe care le doresc sunt dificil de 

obținut. Ei nu știu ce date există sau 

unde se află acestea.

Este important să se utilizeze un 

limbaj care este ușor de înțeles când 

vine vorba de date și despre ceea ce 

reflectă acestea. 

Este important să se arate date și idei în 

limbi și forme diferite, astfel încât să poată 

fi citite și înțelese de toată lumea.

15

Sală de instruire

Comunicați

Broșură



Este important să învățăm din 

experiențele altora pentru a îmbunătăți 

modalitatea de colectare și utilizare a 

datelor.

Ne putem baza pe propria experiență 

și pe experiența altora.

Unii ne-au spus câteva modalități bune 

de lucru din care sperăm să învățăm 

pe viitor. 

Învățând din succesele altora, putem 

include mai multe tipuri de persoane pe 

viitor, pentru a obține informații mai bune 

despre acestea.

Ce am aflat

4. Cum să învățăm din exemplele de bună 

practică
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1. Să vă asigurați că persoanele își 

pot da datele în siguranță și că 

aceste date vor fi tratate corect.

2. Să colaborați ca să schimbăm modul 

de colectare și utilizare a datelor pe 

întregul teritoriu al Regatului Unit, 

simultan.

3. Să vă asigurați că datele sunt 

colectate de la toate grupurile de 

persoane.

4. Să vă asigurați că sunt colectate 

suficiente date de bună calitate. Acest 

fapt va determina o mai bună 

înțelegere a legăturii dintre anumite 

caracteristici personale ale oamenilor 

și a influenței lor asupra vieților 

oamenilor.

Modificări pe care le recomandăm
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5. Să vă asigurați că oamenii utilizează 

cuvintele și formulările potrivite 

pentru descrierile unor lucruri și că 

acestea sunt ușor de înțeles. 

6. Să încercați moduri noi și diferite de 

colectare a datelor, astfel încât să 

putem înțelege mai mulți oameni și 

de ce au ei mai multă nevoie.

7. Să verificați regulat ca informațiile 

colectate și modul în care sunt 

descrise să fie încă relevante. Să 

verificați dacă se impun schimbări 

pentru a rămâne la curent. 

8. Să vă asigurați că datele și 

informațiile sunt oferite în limbi și 

forme diferite, astfel încât să poată 

fi citite și înțelese de toată lumea.

Dacă aceste 8 lucruri sunt îndeplinite, 

acestea vor contribui la îmbunătățirea 

pe viitor a datelor din Regatul Unit și, 

astfel, se pot implica mai multe tipuri 

de persoane.
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Le mulțumim tuturor celor care ne-au 

ajutat. 

Puteți citi mai multe informații despre 

activitatea noastră online: 

uksa.statisticsauthority.gov.uk

Dacă doriți aceste informații în altă 

limbă sau alt format, trimiteți un e-mail 

la această adresă:

equalities@ons.gov.uk

Mai multe informații

Sau apelați acest număr:

0800 298 5313
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