Plan działalności Aresztu Śledczego w Giżycku na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015
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Cel

2
Zwiększenie stopnia realizacji
praw obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę
powierzchni w celi mieszkalnej.

100 %

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako
stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem,
zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy
uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do
ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe
przedterminowe zwolnienie.

80%

Zapewnienie bezpieczeństwa
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami
społecznego poprzez izolację
resocjalizacyjnymi.
osób tymczasowo
aresztowanych i skazanych na
karę pozbawienia wolności oraz
resocjalizację osadzonych.

50%

Najważniejsze zadania służące realizacji celu2)

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym3)

5

6

1.Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania
dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów ;
2. Pozyskiwanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w
wyniku realizacji prac remontowych i inwestycyjnych;
3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek
penitencjarnych uwzględniająca potrzeby w zakresie
zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych:
4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:
szkolenia podnoszące kompetencje społeczno- zawodowe
więźniów w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do
społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt
Stop przemocy DRUGA SZANSA.
1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji
więziennej oraz tymczasowego aresztowania
2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności,poprzez pracę i
pomoc postpenitencjarną

1. Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesności.
2. Strategia Sprawne
Państwo 2020.
3. Strategia Rozwoju
Kraju 2020.
4. Strategia
modernizacji
Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na
lata 2014- 2020

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane
w tym dokumencie.
2)
W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione
w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
3

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
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Dyrektor Aresztu Śledczego
w Giżycku
ppłk Marek Gawrycki
podpis kierownika jednostki
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