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Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Populacja osób starszych, dzieci
i młodzieży

(stan w dniu 31 XII 2010 r.)

(stan w dniu 31 XII 2010 r.)

Liczba żłobków (wraz z oddziałami)
zmniejszyła się w ciągu 10 lat o 3 placówki.
Wzrosła natomiast liczba miejsc - o 10,8%
oraz liczba przebywających w placówkach
dzieci - o 23,1%.

Ludność ogółem 2534,4 tys.
w tym:
w wieku 0 - 24 lata
w wieku 60 lat i więcej

26,8%

679,0 tys.
555,6 tys.

w % ogółu ludności
26,9 i mniej
27,0 - 27,9
28,0 - 28,9
29,0 - 29,9
30,0 i więcej

Placówki całodobowe
Placówki - 49
Wychowankowie - 1225

ludność w wieku 0 - 24 lata
ludność w wieku 60 lat i więcej

b

Placówki wsparcia dziennego
Placówki - 180
Wychowankowie - 7967
Liczba rodzin zastępczych zwiększyła się
od 2005 r. o 162 rodziny. W tym samym
czasie wzrosła też liczba dzieci w rodzinach
zastępczych o 361 osób.

Ludność według płci i wieku
Mężczyźni

26,8%

100 lat
i więcej

Kobiety

95

nadwyżka liczby
kobiet nad liczbą
mężczyzn

90

Odsetek dzieci i młodzieży
w województwie łódzkim
jest najniższy spośród
województw, w 2010 r.
wyniósł 26,8%.

Rodziny zastępcze - 2967
c
Dzieci w rodzinach zastępczych - 4120
w tym wieku 0-3 lata - 280
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Opieka nad osobami starszymi

80

(stan w dniu 31 XII 2010 r.)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej

70

W ciągu roku liczba placówek,
w których mogą przebywać osoby
w podeszłym wieku zwiększyła się
o 1 placówkę. Liczba mieszkańców
placówek wzrosła w tym czasie
o 100 osób.
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Emeryci i świadczenia emerytalne brutto

35

(w ciągu 2010 r.)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

25

Przeciętna liczba emerytów - 384,1 tys.
Przeciętna miesięczna emerytura - 1581,99 zł
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21,9%

15

nadwyżka liczby
mężczyzn
nad liczbą kobiet
tys.
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ludność w wieku
0 - 24 lata

Domy i zakłady, w których mogą przebywać
osoby w podeszłym wieku - 21
Mieszkańcy w domach i zakładach
w podeszłym wieku - 1316

40

30

W 2010 r. seniorzy (ludność w wieku
60 lat i więcej) stanowili 21,9% ludności
województwa łódzkiego - był to najwyższy
wskaźnik na tle innych województw.
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Rodziny zastępcze

75

Udział ludności
w wieku 60 lat i więcej
według województw
w % ogółu ludności
17,9 i mniej
18,0 - 18,9
19,0 - 19,9
20,0 - 20,9
21,0 i więcej

Żłobki - 39
Oddziały żłobkowe - 7
a
Dzieci przebywające w żłobkach
(w ciągu roku) - 5937

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dla dzieci i młodzieży

21,9%

Udział ludności
w wieku 0 - 24 lata
według województw

Żłobki

0

5

10

15

20

ludność w wieku
60 lat i więcej

tys.
25

W 2010 r. emeryci z województwa
Fundusz Emerytalno-Rentowy (KRUS)
łódzkiego stanowili 7,7% wszystkich
Przeciętna liczba emerytów - 97,0 tys.
emerytów w Polsce.Przeciętna emerytura
Przeciętna miesięczna emerytura - 967,41 zł
w województwie była niższa od przeciętnej
emerytury w kraju o 116,36 zł.
a Łącznie z oddziałami żłobkowymi. b Spośród całodobowych placówek wielofunkcyjnych 1 pełniła również
funkcje wsparcia dziennego, przebywało w niej w ciągu roku 39 wychowanków. c Dzieci do 18 lat.
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Aktywność Ekonomiczna Ludności

Ludność według funkcjonalnych
grup wieku

(na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
przeprowadzonego w IV kwartale 2010 r.)

Ogółem

18,8%

Aktywność ekonomiczna ludności
w wieku 15 - 24 lata
28,0%
65,1%

6,9%

pracujący
bezrobotni
bierni zawodowo

17,4%

63,8%

Najmniej liczną grupę wieku wśród
pracujących stanowiły osoby w wieku
15-24 lata - 7,6% ogółu pracujących,
natomiast bezrobotni z tej grupy
wieku stanowili 18,7% ogółu bezrobotnych.

wiek przedprodukcyjny

Mężczyźni

11,3%

18,8%

Kobiety

25,6%

Wiek przedprodukcyjny
kobiety i mężczyźni: 17 lat
i mniej
Wiek produkcyjny
kobiety: 18-59 lat
mężczyźni: 18-64 lata
Wiek poprodukcyjny
kobiety: 60 lat i więcej
mężczyźni: 65 lat i więcej

16,1%

69,9%

58,3%
wiek poprodukcyjny

wiek produkcyjny

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym 440,6 tys.(w tym kobiety: 214,3 tys.)
1616,2tys.(w tym kobiety: 774,3 tys.)
produkcyjnym
477,6 tys. (w tym kobiety: 340,8 tys.)
poprodukcyjnym

Aktywność ekonomiczna ludności
w wieku 55 lat i więcej

i mniej
- 24,9
- 26,9
- 28,9
i więcej

i mniej
- 54,9
- 55,9
- 56,9
i więcej

56,8%

Przyrost naturalny

tys.

28,0%
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Województwo łódzkie cechuje się
najniższym przyrostem naturalnym
wśród innych województw.
W 2010 r. wyniósł on -5,7 tys. osób.

Wskaźnik zatrudnienia dla ludności
w wieku 55 lat i więcej

53,9
54,0
55,0
56,0
57,0
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8
6
4
2
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śląskie

podlaskie

lubuskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie

-8

mazowieckie

-6

podkarpackie

-4
20,0%

pomorskie

i mniej
- 24,9
- 26,9
- 28,9
i więcej

małopolskie

22,9
23,0
25,0
27,0
29,0

0
-2

wielkopolskie

Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wieku
wyniósł 20,0%, co oznacza, że 20% osób
w wieku 55 lat i więcej to osoby pracujące.

wskaźnik zatrudnienia
dla ludności w wieku
55 lat i więcej w %

3

łódzkie

wskaźnik zatrudnienia
dla ludności w wieku
15 - 24 lata w %
22,9
23,0
25,0
27,0
29,0

wskaźnik obciążenia
demograficznego w %

W 2010 r. wskaźnik obciążenia
demograficznego w województwie
łódzkim wyniósł 56,8%. Oznacza to,
że na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypadało 57 osób w wieku
nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym).

Wskaźnik zatrudnienia dla ludności
w wieku 15 - 24 lata
Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wieku
wyniósł 28,0%, co oznacza, że 28% osób
w wieku 15 - 24 to osoby pracujące.

Wskaźnik obciążenia demograficznego
jest to stosunek osób w wieku nieprodukcjynym
do liczby osób w wieku produkcyjnym.

świętokrzyskie

pracujący
bezrobotni
bierni zawodowo

lubelskie

1,3%

opolskie

78,7%

Wskaźnik obciążenia demograficznego

Pracujący w wieku 55 lat i więcej
stanowili 12,6% ogółu pracujących.
Natomiast bezrobotni stanowili 8,6%
ogółu bezrobotnych i była to najmniej
liczna grupa bezrobotnych.

dolnośląskie

20,0%

Przeciętne dalsze trwanie życia
dla osób w wieku 15 lat
wiek
70

mężczyźni

kobiety

31
SZKOLNICTWO WYŻSZE
b

Studenci
Absolwenci b c

186

pomorskie

warmińsko-mazurskie

opolskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

zachodniopomorskie

Przeciętne dalsze trwanie
życia mieszkańców
województwa łódzkiego
w wieku 60 lat i więcej
wynosi 22,8 lat dla kobiet
i 17,4 lat dla mężczyzn.
Mieszkańcy województwa
łódzkiego żyją przeciętnie
krócej niż w innych
województwach.

mężczyźni

kobiety

wielkopolskie

lubuskie

świętokrzyskie

podlaskie

podkarpackie

lubelskie

śląskie

małopolskie

łódzkie

Przeciętne dalsze trwanie życia
dla osób w wieku 60 lat.
wiek
70

60

Uczniowie
Absolwenci c

warmińsko-mazurskie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

opolskie

dolnośląskie

zachodniopomorskie

wielkopolskie

lubuskie

świętokrzyskie

podlaskie

podkarpackie

lubelskie

śląskie

małopolskie

łódzkie

mazowieckie

283
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22,1%
32,2%

Prognoza ludności według funkcjonalnych
grup wieku na rok 2035
Według prognozy na 2035 r. odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się z 17,4% do 14,7%, a odsetek
osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 63,8% do 56,5%.
Wzrośnie natomiast udział osób w wieku nieprodukcyjnym,
którzy będą stanowili 28,8% ogółu ludności województwa
(w 2010 r. odsetek tej grupy wiekowej wyniósł 18,8%).
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UZUPEŁNIAJĄCE LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZE
SZKOŁY
ZAWODOWE

TECHNIKA
UZUPEŁNIAJĄCE

TECHNIKA

Uczniowie
620
Absolwenci c
142

Uczniowie
52 538
Absolwenci c
16 471

Uczniowie
3 088
Absolwenci c
1 647

Uczniowie
6 048
Absolwenci c
1 837

Uczniowie
11 764
c
Absolwenci
3 963

Uczniowie
2 747
c
Absolwenci
629

Uczniowie
31 659
Absolwenci c
6 241

8
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY
d
ARTYSTYCZNE

Uczniowie
725
Absolwenci c
123

431
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Uczniowie
c
Absolwenci

80 576
27 375
875

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
liczba placówek danego szczebla

Uczniowie
Absolwenci c

134 675
24 397
1172

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Dzieci w przedszkolach
w tym dzieci w wieku 6 lat

65 499
18 937

Kształcenie ustawiczne
osób w wieku 25 - 64 lata

ludność w wieku
0 - 24 lata

(na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
przeprowadzonego w IV kwartale 2010 r.)

ludność w wieku
60 lat i więcej

Na wykresie przedstawiono wskaźnik obliczony jako procentowy udział osób
w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem
w tej samej grupie wieku (w okresie czterech tygodni przed badaniem).

%

14,7%

113

LICEA
PROFILOWANE

a Łącznie ze szkolnictwem specjalnym
i dla dorosłych. b Z cudzoziemcami. c Z roku
szkolnego 2009/2010. d Ogólnokształcące,
dające uprawnienia zawodowe.

28,8%

113
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LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Prognoza ludności w wieku 0 - 24 lata
oraz 60 lat i więcej na rok 2035
Według prognozy na 2035 r. odsetek osób
w wieku 0 - 24 lata zmniejszy się z 26,8%
do 22,1%, natomiast odsetek osób w wieku
60 lat i więcej wzrośnie z 21,9% do 32,2%.

21 564
5 732

SPECJALNE
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCE
DO PRACY

76

50
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123 964
36 845

SZKOLNICTWO POLICEALNE

mazowieckie

Przeciętne dalsze trwanie
życia mieszkańców
województwa łódzkiego
60
w wieku 15 lat i więcej
wynosi 64,9 lat dla kobiet
i 55,5 lat dla mężczyzn.
50
Na tle innych województw
jest to najniższy wiek w Polsce.

Edukacja dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2010/2011

6,0
5,0

56,5%

W 2010 r. w województwie
łódzkim według badania BAEL
4,2% osób w wieku 25 - 64 lata
uczestniczyło w różnych formach
kształcenia.

4,0
3,0

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

2,0
1,0
0,0
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2010 lata
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