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SYTUACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM  W 2009 R.
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Wybrani mieszkañcy placówek pomocy spo³ecznej w 2009 r.
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Zatrudnieni w sektorze prywatnym 
wed³ug wybranych sekcji w 2009 r. (w %)

aW podziale placówki mog¹ byæ wykazane kilkakrotnie.
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aUczestnictwo osób niepe³nosprawnych w rynku pracy
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2008 13735 5,4 3057 6,6

2009 15436 6,3 4313 7,1
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aStan w koñcu IV kw.

Na stronie Internetowej Urzêdu Statystycznego w Zielonej Górze dostêpne jest ''Statystyczne 
Vademecum Samorz¹dowca 2010''. 

SVS 2010 to obszerny zestaw materia³ów, zwieraj¹cy kompleksowe i obiektywne informacje o regionie 
(województwie, powiatach, miastach na prawach powiatu oraz gminach), umo¿liwiaj¹ce ocenê 
potencja³u demograficznego, poziomu ¿ycia, stanu œrodowiska naturalnego i gospodarki 
poszczególnych jednostek terytorialnych regionu.

Na koniec IV kw. 2009 r. w woj. lubuskim populacja niepe³nosprawnych aktywnych 
zawodowo liczy³a  osób, tj. o  osób pracuj¹cych wiêcej ni¿ w poprzednim roku. 19749 1701

W roku szkolnym 2009/2010 w szko³ach podstawowych dla dzieci i m³odzie¿y kszta³ci³o 
siê osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.  ogó³u dzieci ucz¹cych
 siê w tych szko³ach. W gimnazjach odpowiednio:  osób i . 

2148 3,5%
1916 5,1%

W 2009 r.  dzieci wychowuj¹cych siê w rodzinach zastêpczych posiada³o 
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci.

12,1%

W województwie lubuskim w 2009 r. przystosowanych do ruchu osób poruszaj¹cych siê 
na wózkach inwalidzkich by³o:  kin sta³ych,  bibliotek publicznych oraz 

 muzeów 
69,2% 22,7%

13,3%

Kobiety stanowi³y  niepe³nosprawnych ogó³em poszukuj¹cych zatrudnienia.55,4%

12609 81,7% osób ( ) pracowa³o w gospodarce narodowej w sektorze prywatnym.


