Luton
Dokument konsultacyjny dotyczący nowych działań Centrum Dziecka
Wstęp
W Luton, wyznaczyliśmy sobie ambitny cel zapewnienia, że nikt nie będzie mieszkał w
ubóstwie przed 2040r. Nasza wizja leży w sercu wszelkich naszych działań, gdyż ubóstwo
stanowi podstawę największych problemów miasta. Podejmujemy pod tym względem kroki
dokonując przekształceń w centrum miasta, pomagając w tworzeniu miejsc pracy oraz
rozwijając aspiracje społeczności. Wydział ds. Dzieci, Rodzin i Edukacji w Luton
zobowiązuje się wobec projektu Luton 2040. Uważamy, że wszystkie dzieci zasługują na
wykorzystanie swoich całkowitych możliwości oraz osiągnięcie dobrej jakości życia.
Jako urząd przyjmujemy następujące wartości:
Współpraca, Ambicja, Szacunek, Uprawnienie i Wsparcie.
Nasze wartości są kluczowe w odniesieniu do wspierania dzieci, młodzieży i rodzin w Luton.
Uważamy, że poprzez wysłuchanie, zrozumienie, wspólne stworzenie usług i współpracę
bez osądzania, możemy zapewnić najlepsze wyniki dla osób potrzebujących naszego
wsparcia.
Urząd Miasta w Luton musi zaoszczędzić 22 miliony funtów we wszystkich działach urzędu
w celu zapewnienia zrównoważonego budżetu na 2020-2021. Wydział Opieki ds. Dzieci
musi dokonać oszczędności w wysokości 3.2 milionów funtów zapewniając środki w nagłych
sytuacjach. Aby upewnić się, że nie wpływa to negatywnie na świadczone przez nas usługi,
proponujemy zespolenie czterech pozapaństwowych centrum dziecka, Centrum Dziecka
„Flying Start”, Wczesna Pomoc („Early Help”), Świeży Początek („Fresh Start”) i Centrum
Kontaktowe Manor (Manor Contact Centre) w jeden ośrodek zintegrowanych zasobów
rodzinnych. Będziemy ponownie koncentrować się na pracach powyższych ośrodków z
rodzinami, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia.
Więcej informacji na temat budżetu w sytuacjach nagłych znajduje się na stronie
internetowej:
https://democracy.luton.gov.uk/cmis5public/Meetings/tabid/70/ctl/ViewMeetingPublic/
mid/397/Meeting/5727/Committee/1114/Default.aspx

Co to jest Centrum Dziecka?
Centrum Dziecka „Flying Start” (Flying Start Children’s Centre) Obecnie wspiera rodziny od
okresu ciąży do osiągnięcia przez dziecko pięciu lat. Współpracuje ono z lokalnymi
położnymi, lekarzami rodzinnymi (GP), pielęgniarkami środowiskowymi, przedszkolami oraz
grupami społecznościowymi, aby upewnić się, że rodziny otrzymują potrzebne wsparcie.

Usługi „Flying Start” w Luton
Wizja „Flying Start” polega na dokonaniu pozytywnych zmian w życiu oraz odnośnie szans
życiowych najmłodszych dzieci w Luton przez przyszłe pokolenia, od okresu ciąży do
osiągnięcia przez nich pięciu lat. Dokonywane jest to poprzez współpracę wszystkich usług
w celu osiągnięcia wyników na rzeczy dzieci i rodzin, podczas gdy najważniejsi podczas
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podejmowania decyzji są rodzic i środowisko. Ściśle współpracując z naszymi kluczowymi
partnerami oraz Centrum Dziecka „Flying Start”, zapewniamy szereg usług i działań w
oparciu o badania. Wysoce wykwalifikowani pracownicy rodzinni z Centrum Dziecka „Flying
Start” współpracują wraz ze specjalistami w celu zapewnienia w miarę możliwości większej
koncentracji na potrzebach prewencyjnych oraz w przeciwnym razie wczesną interwencję w
celu uniknięcia pogorszenia sytuacji.

Wczesna Pomoc („Early Help”)
Wczesna Pomoc („Early Help”) dla dzieci i rodzin zapewnia terminowe wsparcie, zanim lub
jak tylko pojawi się problem, w jakimkolwiek momencie życia dziecka od okresu
przedporodowego i porodu do okresu dorastania. Wczesna Pomoc („Early Help”) dotyczy
współpracy agencji w celu zapobiegania pogorszenia sytuacji poprzez interwencję we
właściwym czasie oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu usług. Ma to na celu
prewencję lub ograniczenie potrzeby interwencji specjalistycznych, takich jak ochrona
dziecka oraz intensywny poziom usług ds. zdrowia fizycznego i psychicznego.

Świeży Początek („Fresh Start”)
Świeży Początek („Fresh Start”) współpracuje z kobietami, które doświadczyły, lub są
zagrożone, wielokrotnym odebraniem dzieci spod ich opieki. Ma to na celu powstrzymanie
cyklu oraz umożliwienie kobiecie rozwinięcia nowych umiejętności i reakcji, które pomogą im
stworzyć bardziej pozytywną przyszłość.

Centrum kontaktów Manor („Manor Contact Centre”)
Centrum Kontaktowe Manor posiada przeszkolonych pracowników zapewniających wsparcie,
poradę oraz wskazówki dla rodziców, którzy są gotowi przyjąć pomoc ze strony opieki
społecznej w celu rozwinięcia własnych umiejętności wychowawczych w nadzorowanym
środowisku.

Dlaczego przeprowadzamy konsultację?
W celu zapewnienia finansowej równowagi, w ciągu ostatnich czterech lat dokonaliśmy
znacznych oszczędności. Trudna sytuacja była tym bardziej utrudniona z powodu kryzysu
COVID-19, co miało wpływ na dostępność środków finansowych we wszystkich wydziałach
urzędu. Podobnie jak wszystkie Władze Lokalne, mamy obowiązek prawny zapewnienia
zrównoważonego budżetu. Musieliśmy podjąć kilka bardzo trudnych decyzji. Musimy
upewnić się, że wydawane przez nas pieniądze oraz dostępne środki są wykorzystywane w
najbardziej skuteczny sposób w celu spełnienia potrzeb najbardziej potrzebujących osób w
naszej społeczności.
Na podstawie naszej propozycji zostałaby dokonana zmiana działania centrum dziecka oraz
nastąpiłaby zmiana w sposobie oraz miejscu zapewnienia usług. Powyższe zmiany są
wyszczególnione w poniższych sekcjach na temat „naszych propozycji” oraz „jakie będą
skutki?”. W szczególności chcielibyśmy poznać poglądy osób, które korzystają z Centrum
Dziecka „Flying Start” w celu zrozumienia jakiegokolwiek potencjalnego wpływu ze względu
na proponowane zmiany.
Chcemy dzięki temu ponownie rozważyć potrzeby naszej społeczności oraz zbudować
usługi, które spełniają powyższe potrzeby oraz upewnić się, że posiadamy specjalistyczną
wiedzę oraz wymagane umiejętności, żeby zapewnić doskonałe usługi.
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Nasza propozycja
Propozycja ma na celu zbudowanie modelu wsparcia, który zachęca rodziny do korzystania
oraz rozbudowania istniejących sieci rodzinnych, znajomych oraz społeczności. Ma to na
celu umożliwienie osobom opracowania własnych rozwiązań i w miarę możliwości celów.
Proponowane usługi będą przeznaczone dla rodzin z dziećmi, w wieku 0-19 lub 0-25 dla
dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz lub Niepełnosprawnością (SEND), jak
również doświadczających najbardziej złożonych i znaczących problemów, które mogłyby w
znacznym stopniu skorzystać.
Na podstawie procesu skierowania i oceny zostanie ustalone, kto mógłby skorzystać z usług
oraz zostanie utworzony specjalny pakiet wsparcia – lub skierowanie osób do usług danego
sektora społecznościowego lub charytatywnego.
Zapewnimy zintegrowane usługi wsparcia dla rodzin z:
 Dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 Dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością
 Dziećmi, które potrzebują nadzorowanego kontaktu
 Dziećmi w wieku szkolnym
 Nastolatkami
W tym celu, zamierzamy utworzyć rejonowe wielodyscyplinarne Usługi Zasobów Rodzinnych
zapewniając szereg różnych rodzajów wsparcia w zależności od potrzeb. Nasza propozycja
dotyczy nawiązania przez specjalistów ścisłej współpracy z przedszkolami, szkołami oraz
innymi kluczowymi usługami w celu zapewnienia docelowych i zorganizowanych interwencji
dla najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin w 5 lokalnych rejonach. Wsparcie zostanie
zapewnione na dwa różne sposoby, tak jak będzie polegało na bezpośredniej indywidualnej
współpracy z rodziną lub członkiem rodziny w jednym z ośrodków lub w domu rodzinnym
oraz poprzez spotkania grupowe odbywające się w jednym z ośrodków.
Zapewnimy wsparcie w odniesieniu do następujących potrzeb:
 programów wychowawczych w oparciu o dowody (tak jak Wzmacnianie Rodzin
(„Strengthening Families”), Wzmacnianie Środowisk („Strengthening Communities”) oraz
Niesamowite Lata („Incredible Years”)) i ocen wychowawczych (wychowywanie
nastolatków, wychowywanie dzieci niepełnosprawnych, ograniczenie konfliktu
rodzicielskiego)
 interwencje dotyczące przemocy domowej i wsparcie dla całej rodziny
 wsparcie w zakresie przygotowania do szkoły
 wskazówki dotyczące nadużywania substancji, porady i wsparcie dla wszystkich
potrzebujących członków rodziny poprzez spotkania indywidualne i grupowe
 Prace metodą biograficzną, aby pomóc dzieciom i młodzieży, znajdującej się pod opieką
zastępczą lub w adopcji, zrozumieć własną ścieżkę życiową, aby ułatwić im zrozumienie
przeszłości, umożliwić zrozumienie obecnej sytuacji oraz zbudować wyraźne poczucie
tożsamości w przyszłości.
 zindywidualizowane wsparcie wobec młodych opiekunów i ich rodzin.
 wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i samooceny wśród wszystkich
potrzebujących członków rodziny poprzez spotkania indywidualne i grupowe
 zindywidualizowane wsparcie w ramach prewencji bezdomności wśród nastolatków
 wsparcie dla rodzin, które nie posiadają prawa do funduszy publicznych. Porada,
wskazówka oraz ograniczone wsparcie dla obywateli obcych państw, którym nie
przysługują prawa do zasiłku oraz żyją w ubóstwie, ale są „stałymi mieszkańcami” w
Luton
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nadzorowany kontakt wraz z poradą i wskazówkami dla rodziców, aby ułatwić im
rozbudowanie umiejętności wychowania w bezpiecznym środowisku
odpowiednia pomoc psychologiczna oraz Rozmowy Motywacyjne będą należały do
naszych sposobów zapewnienia wsparcia dla wszystkich potrzebujących członków
rodziny poprzez spotkania indywidualne i grupowe
kontekstowe zapewnienie bezpieczeństwa umożliwia nam zrozumienie oraz reagowanie
na doświadczenia młodzieży doznającej krzywdy poza własną rodziną



„London Road” nadal będzie zapewniać krótkie wyjścia dla młodzieży ze złożonymi
potrzebami zdrowotnymi



Wsparcie ze strony Świeży Początek („Fresh Start”) zostanie zapewnione w ramach
spotkań indywidualnych i grupowych



Wsparcie w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Niepełnosprawności (SEND)
dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Proponujemy zapewnienie dwóch głównych ośrodków rodzinnych, zostały one wybrane na
podstawie potrzeb, odpowiedniego budynku oraz łatwego dojazdu:
1. Centrum kontaktów Manor (Manor Contact Centre), Chase Street, Luton LU1 3QZ
2. W rejonie Leagrave, miejsce zostanie uzgodnione
Z dwoma bazami środowiskowymi:
1. Centrum Zasobów na London Road (London Road Resource Centre), 111 London Road,
Luton, LU1 3RH
2. Centrum Dziecka Beech Hill (Beech Hill Children’s Centre), Dunstable Road, Luton LU4
8BW
Każdy ośrodek zapewni usługi w dwóch budynkach.

Jakie będą skutki?
Dzięki propozycji upewnimy się, że osoby otrzymujące wsparcie dostaną pomoc, która jest
bardziej dopasowana do ich potrzeb. Stopniowo będziemy ograniczać wszelkie standardowe
działania, takie jak grupy zabawowe („Stay and Play”) i inne podane poniżej usługi*
począwszy od lutego 2021r., co zostanie całkowicie wstrzymane 30 kwietnia 2021r. Poprzez
współpracę z naszymi partnerami, takimi jak Państwowa Służba Zdrowia (NHS), usługi
zdrowia społecznościowego, szkoły, przedszkola oraz w ramach sektora społecznościowego
i charytatywnego, będziemy rozważać, jak możemy zintegrować proponowane przez nas
usługi z oferowanym przez nich wsparciem.
Nie będziemy już zapewniać jakichkolwiek usług w centrum dziecka w podanych poniżej
centrach dziecka:





Centrum Dziecka Flying Start rejon centralny: (Denbigh, Stopsley Baptist Church)
Centrum Dziecka Flying Start rejon północn (Limbury, Redgrave CYP, Przedszkole
Gill Blowers w Leabank)
Centrum Dziecka Flying Start rejon południowy: Park Town, Whipperley, The Mall)
Centrum Dziecka Flying Start rejon zachodni: (Dallow, Pastures Way Nursery,
Foxdell, Beechwood, Mossdale Court, Leagrave, Ośrodek Społecznościowy Chaul
End)

Dostępna jest mapa wskazująca aktualne centra Flying Start
https://www.flyingstartluton.com/wp-content/uploads/2018/08/Flying-Start-May-2018Revision.pdf
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Natomiast będziemy rozważać możliwości upewnienia się, iż budynki nadal są
wykorzystywane w celu zapewnienia wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom.
Bardzo chętnie wysłuchamy Państwa opinii na temat wpływu naszych propozycji na
uzyskanie wymaganego wsparcia. Następnie wykorzystamy Państwa poglądy w celu
utworzenia nowego modelu.
*Klub dla Matek w Ciąży („Pregnancy Club”), edukacja przedporodowa „Bump to Babe”,
Karmienie Noworodka, Kawiarnia Karmienia Piersią, Kawiarnia Take 5, Masaż Dziecka,
Mowa Dziecka, Grupy Zabawowe „Stay and Play”, Zajęcia Plastyczne, Zajęcia Śpiewu „Sing
and Sign”, Zajęcia Wychowawcze „Puzzle”, kursy Programu Odżywiania, kursy Henry
(zdrowy styl życia, jedzenie i odżywianie się), inne usługi zdrowotne odbywające się obecnie
w placówkach Centrum Dziecka „Flying Start”.
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Luton
Ankieta konsultacyjna dotycząca nowych działań Centrum Dziecka
Przegląd
Musieliśmy podjąć kilka bardzo trudnych decyzji.
Kryzys związany z COVID-19, który miał wpływ na dostępne środki finansowe przeznaczone
na usługi w rejonie miasta oznacza, że Wydział Opieki ds. Dzieci musi dokonać
oszczędności wysokości 3.2 milionów funtów w celu wsparcia budżetu w trybie nagłym.
Wydział ds. Dzieci, Rodzin i Edukacji w Luton zobowiązuje się wobec projektu Luton 2040.
Uważamy, że wszystkie dzieci zasługują na wykorzystanie swoich całkowitych możliwości
oraz osiągnięcie dobrej jakości życia. W związku z tym ważne jest, aby wydane przez nas
pieniądze oraz dostępne zasoby zostały wykorzystane w najbardziej skuteczny sposób, aby
spełnić potrzeby najbardziej potrzebujących w naszej społeczności.

Powód przeprowadzenia konsultacji
Na podstawie naszej propozycji zostałaby dokonana zmiana działania centrum dziecka oraz
nastąpiłaby zmiana w sposobie oraz miejscu zapewnienia usług. Powyższe zmiany są
wyszczególnione w poniższych sekcjach załączonego dokumentu konsultacyjnego na temat
„naszych propozycji” oraz „jakie będą skutki?”.
W szczególności chcielibyśmy poznać poglądy osób, które korzystają z Centrum Dziecka
„Flying Start” w celu zrozumienia jakiegokolwiek potencjalnego wpływu ze względu na
proponowane zmiany.
Chcemy dzięki temu ponownie rozważyć potrzeby naszej społeczności oraz zbudować
usługi, które spełniają powyższe potrzeby oraz upewnić się, że posiadamy specjalistyczną
wiedzę oraz wymagane umiejętności w celu zapewnienia doskonałych usług.
Prosimy o przekazanie Państwa poglądów na temat naszych propozycji. Prosimy o
przeczytanie poniższych propozycji oraz wypełnienie ankiety internetowej przed 20 września
2020r.
Ze względu na Covid-19, nie odbywają się osobiste spotkania, natomiast odbędą
się spotkania wirtualne, aby uczestnicy mogli wysłuchać propozycji i zadać
pytania.
Spotkania odbędą się 13 sierpnia za pośrednictwem Zoom o godz. 13:00 i 18:30.
Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail w celu rejestracji uczestnictwa.
Zachęcamy osoby do udzielenia odpowiedzi na konsultacje przez Internet, natomiast można
pobrać wersję papierową ankiety z poniższej sekcji „ważne dokumenty”. Egzemplarze w
wersji papierowej są również dostępne w Ratuszu lub poprzez skontaktowanie się z nami
korzystając z danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie.
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Wstęp
Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi będą traktowane z zachowaniem poufności.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej konsultacji, można wysłać email na
adres PeopleDirectorateSupportUnit@luton.gov.uk lub zostawić wiadomość głosową
podając dane kontaktowe pod numerem 01582 546939 i wtedy skontaktujemy się z
Państwem.
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w spotkaniu przez zoom 13 sierpnia proszę poinformować
nas e-mailem.
Proszę przesłać wypełniony kwestionariusz (nie jest wymagane naklejenie znaczka) na
adres Freepost LUTON BOROUGH COUNCIL, IFRS consultation, przed 20 Września 2020r.

1 Czy odpowiadają Państwo na niniejszą konsultację jako...?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Rodzic/opiekun  Młoda osoba poniżej 18 lat  Członek społeczności
 Przedstawiciel służby zdrowia/Lekarz Rodzinny (GP)  Przedstawiciel szkoły
 Przedstawiciel związku zawodowego  Pracownik Centrum Dziecka  Organizacja
sektora charytatywnego i społecznościowego  Organizacja sektora prywatnego
 Członek Urzędu Miasta/Poseł Parlamentu  Inne
Inne, proszę określić
Jeżeli dotyczy, proszę podać nazwę organizacji:

2 Czy posiadają Państwo dziecko lub dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi oraz lub Niepełnosprawnością?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Tak  Nie
Jeżeli tak, ile dzieci?
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Usługi Wydziału Opieki ds. Dzieci (Children’s Services)
3 Czy korzystali Państwo z jakichkolwiek poniższych usług w ciągu
ostatnich dwóch lat? Jeżeli tak, proszę zaznaczyć odpowiednie usługi
Proszę zaznaczyć wszystkie usługi, których to dotyczy.

 Centrum Dziecka „Flying Start”  Wczesna Pomoc („Early Help”)  Świeży Początek
(„Fresh Start”)  Centrum Kontaktowe Manor („Manor Contact Centre”)

4 Jak często w zwykłych okolicznościach (np. przed kryzysem z
powodu COVID-19), korzystali Państwo z usług centrum dziecka w
Luton?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 2 razy lub więcej tygodniowo  Raz w tygodniu  Kilka razy w miesiącu
 Raz w miesiącu  Mniej niż raz w miesiącu  Nie korzystam z centrum dziecka
Dotyczy propozycji
5 Czy według Państwa proponowane zmiany będą miały pozytywny lub
negatywny wpływ na was, rodzinę oraz lub inne osoby?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Pozytywny wpływ  Negatywny wpływ  Nie będzie to miało wpływu  Nie wiem / nie
jestem pewna
Proszę wyjaśnić:

3/7

Usługi uniwersalne
Proponujemy wstrzymanie zapewnienia usług uniwersalnych* z dniem 31 marca 2021r.
Zamiast tego będziemy omawiać z naszymi partnerami sposób, w jaki powyższe
usługi mogą zostać zapewnione za ich pośrednictwem.
*Klub dla Matek w Ciąży („Pregnancy Club”), edukacja przedporodowa „Bump to Babe”,
Karmienie Noworodka, Kawiarnia Karmienia Piersią, Kawiarnia Take 5, Masaż Dziecka,
Mowa Dziecka, Grupy Zabawowe „Stay and Play”, Zajęcia Plastyczne, Zajęcia Śpiewu „Sing
and Play”, Zajęcia Wychowawcze „Puzzle”, kursy Programu Odżywiania, kursy Henry
(zdrowy styl życia, jedzenie i odżywianie się), inne usługi zdrowotne odbywające się obecnie
w placówkach Centrum Dziecka „Flying Start”.

6 Które według Państwa usługi uniwersalne są istotne oraz powinny

zostać rozważone priorytetowo?
Proszę wyjaśnić powód

7 Jeżeli są Państwo partnerską agencją, jak zmiany będą miały wpływ
na usługi i wspierane rodziny?
Proszę wyjaśnić
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Spełnianie potrzeb najbardziej potrzebujących rodzin
8 Czy według Państwa proponowane zmiany Zintegrowanych Usług
Zasobów Rodzinnych spełnią potrzeby najbardziej potrzebujących
rodzin w Luton?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Tak  Nie  Nie wiem, nie jestem pewny/a
Proszę wyjaśnić:

Sugestie i komentarze
9 Proszę podać sugestie dotyczące innych sposobów osiągnięcia przez
Urząd wymaganych oszczędności?
Proszę zapisać w polu poniżej
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10 Proszę podać jakiekolwiek sugestie dotyczące proponowanych zmian
w centrum dziecka w Luton, np. inne rozwiązania, dlaczego urząd
powinien zachować lub rozważyć zamknięcie poszczególnego
centrum dziecka lub czy chcą Państwo dodać jakiekolwiek uwagi?
Proszę zapisać w polu poniżej

11 Czy mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe uwagi, które urząd
powinien rozważyć?
Proszę zapisać w polu poniżej

Dane osoby ankietowanej
Informacje przekazane w sekcji „dane osoby ankietowanej” podają Urzędowi dodatkowe
informacje na temat osób, które odpowiedziały na konsultacje oraz pomoże to podczas
analizowania wyników. Udzielone komentarze są zawsze traktowane z zachowaniem
poufności oraz nie będą przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Upewnimy się, że
podczas ogłaszania wyników nie zostaną przekazane dane identyfikujące osoby.

12 Jaki jest twój kod pocztowy? Pytanie zostanie wykorzystane tylko w
celu dokonania analizy
Proszę wpisać kod pocztowy

13 Jaka jest twoja płeć?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Mężczyzna  Kobieta  Inne
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14 Czy jesteś obecnie w ciąży lub urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Tak  Nie  Nie chcę odpowiadać na to pytanie
15 Do jakiej należysz grupy wiekowej?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Poniżej 18 roku życia  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65-74  75-84
 85 lat i powyżej  Nie chcę odpowiadać na to pytanie
16 Do których następujących grup należysz?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Rasa biała - Brytyjska  Rasa biała - Irlandzka  Rasa biała - Wschodnioeuropejska 
Inna rasa biała
 Rasa mieszana – Biało i Czarnokaraibska  Rasa mieszana – Biało i Czarnoafrykańska
 Rasa mieszana – Biała i azjatycka  Inna rasa mieszana  Azjatycka/Azjatycko
Brytyjska - Hinduska
 Azjatycka/Azjatycko Brytyjska - Kaszmir  Azjatycka/Azjatycko Brytyjska – Pakistańska
 Azjatycka/Azjatycko Brytyjska - Bengalska  Inna azjatycka  Rasa Czarna/Czarno
Brytyjska – Karaibska Rasa Czarna/Czarna Brytyjska - Afrykańska  Inna rasa czarna
 Chińska  Inna

17 Czy jesteś lub zostałe/aś uznany/a za osobą niepełnosprawną?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

 Tak  Nie  Nie chcę odpowiadać na to pytanie
DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE ODPOWIEDZI
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