
 

 

Dnia 6 mara br. panie: Anna Jaeschke – kierownik  Łódzkiego Ośrodka Badań 

Regionalnych oraz Katarzyna Szkopiecka – kierownik Referatu Promocji i Edukacji 

Statystycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi uczestniczyły w konferencji inaugurującej 

projekt „Zawodowo PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na 

samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego.  

Projekt realizowany jest od 1.08.2011 do 1.07.2013 r. przez Towarzystwo Inicjatyw 

Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź będącym organem prowadzącym dla Zespołu 

Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 6 w Łodzi.  Zakłada zwiększenie szans absolwentów wymienionych 

szkół na rynku pracy, poprzez realizację zajęć dodatkowych i współpracę z potencjalnymi 

pracodawcami oraz wdrożenie programów rozwojowych  w celu podniesienia jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego.  

Jednym z założeń realizowanych w ramach projektu jest „Współpraca z Urzędem 

Statystycznym w Łodzi kształcąca umiejętności posługiwania się danymi statystycznymi”. 

W tym celu Urząd Statystyczny w Łodzi we współpracy z SOSW nr 6 sporządził adaptację 

materiałów statystycznych do języka Braille’a. Publikacja „Polska – wybrane dane 

statystyczne 2010 r.” składa się z 3 tematycznie wyodrębnionych tomów, zawierających 

tabele z danymi oraz wykresy dotyczące stanu i migracji ludności, aktywności ekonomicznej 

ludności, kultury, turystyki oraz edukacji – zaadaptowane do języka Braille’a. Konferencja 

inaugurująca projekt była okazją do prezentacji tych materiałów. Ponadto w ramach projektu 

w siedzibie Urzędu organizowane są wizyty studyjne dla uczniów niedowidzących 

i niewidomych, podczas których uczniowie poznają specyfikę pracy w US.  

Konferencję zorganizowana została przez Lidera Projektu – Towarzystwo Inicjatyw 

Europejskich wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi; poza organizatorami udział 

w niej wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Konferencję poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi 

– p. Elżbieta Królikowska-Kińska. 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 


