ARESZT SLEDCZY
25-563 IQelce, ul. Zagoai^ 155
tel. 041-331-40-91
fax 041-331-44-19

Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci
ZA ROK 2014
Areszt Sledczy w Kielcach

STOPIEN WYKONANIA CELOW P R Z Y J ^ T Y C H DO REALIZACJI W ROKU 2014
CZ^SC A: Realizacja najwazniejszych celow w roliu 2014
Lp.

1
1

Mierniki okreslaj^ce stopien realizacji celu

Cel

2
Zwif liszenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwosci

Najwazniejsze planowane
zadania sluz^ce realizacji celu

Najwazniejsze podjfte
dzialania sluz^ce realizacji

nazwa

planowana wartosc do
osiqgni^cia na koniec
roku, ktorego dotyczy
sprawozdanie

osi^gnifta wartosc
na koniec roku,
ktorego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

6

7

Odsetek osadzonych w
zaktadacli karnych i aresztach
sledczych, ktorzy maji|
zapewnionq kodeksowq norm^
powierzchni w cell
mieszkalnej.

100%

100%

1. Zarz^dzanie stopniem
zaludnienia zakladow karnych
i aresztow sledczych poprzez
realizacja projektow:
a. Centralna Baza Danych
Osob Pozbawionych Wolnosci
Noe.NET,
b. Pozyskanie miejsc
zakwaterowania dia obywateli
polskich, skazanych na karg
pozbawienia wolnosci lub inny
srodek skutkujqcy
pozbawieniem wolnosci w
panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej, transferowanych
do odbycia tej kary w Polsce.

1. Wlasciwe rozmieszczanie
tymczasowo aresztowanych,
ukaranych i skazanych;
1. Wlasciwe
transportowanie
osadzonych do innych
jednostek penitencjarnych
zgodnie z typem i rodzajem
zakladu karnego, do ktorego
zostali skierowani decyzj^
komisji penitencjarnej.

Wskaznik readaptacji
osadzonych rozumiany jako
stosunek liczby skazanych
objftych nauczaniem,
zatrudnianiem, terapiq i
programami readaptacji,
kt6rzy uzyskali warunkowe
przedterminowe zwolnienie

84%

96,96%

2. Realizacja projekt6w
zwi^zanych z readaptacjq
spolecznq:
a. Realizacja szkolen
podnoszqcych konipetencje
spoleczno - zawodowe
wifzniow oraz stworzenie
warunk6w ulatwiaj^cych

1. Szeroka oferta
oddzialywan
resocjalizacyjnych;
2. Motywowanie skazanych
do aktywnego
uczestniczenia w procesie
resocjalizacji.

celu

podtrzymanie wi^zi
rodzinnych w celu zwi^kszenia
efektywnosci ich powrotu
do spoleczeiistwa po
zakonczeniu odbywania kary,
b. Stop przemocy DRUGA
SZANSA

do ogolnej liczby skazanych
uzyskujqcych warunkowe
przedterminowe zwolnienie.

Odsetek skazanych obj^tych
Zapewnienie
oddzialywaniami
bezpieczenstwa
spolecznego poprzez resocjalizacyjnymi.
izolacjf osob
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karg
pozbawienia wolnosci
oraz resocjalizacjf
osadzonych.

Areszh.
05.03.2015 r.

pptk

(data i podpis kierownika jednostki)

54%

65,69%

1. Wykonywanie obowiqzkow
statutowych jednostek
organizacyjnych Sluzby
Wi^ziennej.
2. Resocjalizacja osob
pozbawionych wolnosci
poprzez pracg.
3. Udzielanie pomocy osobom
pozbawionym wolnosci
zwalnianym z zakladow
karnych i aresztow sledczych
rodzinom tych osob,
pokrzywdzonym
przestgpstwem i ich rodzinom.

1. Realizacja programow
readaptacji spolecznej;
2. Motywowanie skazanych
do odbywania kary w
systemic programowanego
oddzialywania.

