PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE NA ROK 2015
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015
lp.

cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa

1

2

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

Realizacja projektów związanych z
readaptacją społeczną:
1. szkolenia podnoszące
kompetencje społeczne –
zawodowe osadzonych
2. podtrzymywanie więzi
rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich
powrotu do społeczeństwa po
odbyciu kary
3. realizacja projektu: „Stop
przemocy. Druga szansa”

Plan Działalności na rok
2015 dla AŚ w
Koszalinie

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

Plan Działalności na rok
2015 dla AŚ w
Koszalinie

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości
pozbawienia wolności

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

100,00%

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 zwolnienie

89,50%

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności
oraz resocjalizacje
osadzonych

Odsetek skazanych objętych
oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

56,00%

Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015

Lp.

cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa

Najważniejsze zadania służące realizacji
celu

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy plan

1

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności
oraz resocjalizacje
osadzonych

Uczestnictwo skazanych w programach
resocjalizacyjnych

56,00%

Prowadzenie programów resocjalizacyjnych
społecznej
przez
wychowawców
i
pracowników działu penitencjarnego na
poziomie zbliżonym do roku 2014.
Poszerzenie
i
uaktualnienie
tematyki
programów readaptacyjnych zgodnie z
diagnozowanymi
potrzebami
populacji
skazanych.

2

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości
pozbawienia wolności

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 zwolnienie

89.50%

Właściwa realizacja art. 67 kkw.

Koszalin,
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