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ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ ПОПИСА СТАНОВ1

Преко 19.00(

инволидитето.
У Србији се од пописаних

њих 7,
96 одсто или 671.780 изјаснило да себе доживљава као
особе са инвалидитетом, објавио је Републички завод за
статистику (РЗС). Према
врсти проблема, наЈвише је
оних који имају проблема са ходом а најмање особа са проблемима у комуникацији. Особама са инвалидитетом сматрају се они који су се у попису
изјаснили да имају много
тешкоћа или су потпуно онемогућени да обављају свакод7.186,862 становника
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ИНВАЛИДИТЕТ РУКУ ПОД РУКУ СА СТАРОШЋУ: НајвеШ проблем Ншпија
са обављањем

свакодневни).

актавноста

невнеактивности.
У Нишавском округу живи

32.966 особа са инвалидитетом, а у самом Граду Нишу њих
19.190. Од укупног броја Нишлија које су се изјасниле као
особе са инвалидитетом, њих
8.184 Је мушког, а 1 1.006 женског пола, а највише Је особа
сгаријиходббгодина.
Према врсти проблема, у
Нишу

Је

највише особа које

имају потешкоћа у обављању
свакодневних активности
због проблема са ходом
(11.513), потом видом (7.830),
слухом (4.994) и памћењем
или концентрацијом (3.669).
Проблеме у самосталности
при одевању, исхрани и

одржавању личне хигијене
има 3,007 Нишлија, а њих 2,377
има проблеме са комуникацијом.
Просечна старост особа с
инвалидитетом у Србији је око
67 година. Посматрано по полу, међу особама са инвал идитетом веће је учешће жена (58,
2 одсто), него мушкараца (41,

8одсто),

Највеће учешће особа са

инвалидитетом забележеноЈе

у општинама Гаџин Хан (17, 3
одсто), Рековац (15, 4 одсто),
Пландиште (15, 3 одсто), Црна
Трава (14, 8 одсто) и Сврљиг

(14одсто),док]ена|мање

-НИШТВА

) људи са

муНишу
учешће

забележено у

општинама Нови Пазар, Тутин, Нови Београд и Чукарица.
-Подаци о инвалидитету добијени су на основу
одговора о степену потешкоћа које лице има у
обављању свакодневних
активности због проблема
са видом, слухом, ходом,

памћењем или концентрацијом, комуникацијом и самосталношћу при одевању,
исхрани и одржавању
личне хигијене- објаснили су
у Републичком заводу за статистику(РЗС).

За сваки од наведених
проблема лица су могла да се

изјасне да немају потешкоће,
да имају мало потешкоћа, да
имају много потешкоћа или
да су потпуно онемогућена у

обављању свакодневних активности, као и да не желе да
одговоре. У групу особа са инвалидитетом, како је навео
РЗС, укључена су лица која

су навела да имају много потешкоћа или су потпуно онемогућена у обављању сва-

кодневних активности услед
најмање једног од наведених
проблема.

Ј.Ц.

