PLAN DZIAŁNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE NA ROK 2014
mierniki określające stopień realizacji celu
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odsetek osadzonych w
zakładach karnych i aresztach
śledczych, którzy mają
zapew nioną kodeksow ą
normę pow ierzchni w celi
mieszkalnej

100,00%

Wskaźnik readaptacji
Zw iększenie stopnia
osadzonych rozumianych jako
realizacji praw
stosunek liczby skazanych
obyw atelskich przez system
objętych nauczaniem,
w ymiaru spraw iedliw ości
zatrudnieniem, terapią i
programami readaptacji, którzy
uzyskali w arunkow e
przedterminow e zw olnienie
do ogólnej liczby skazanych
uzyskujących w arunkow e
przedterminow e zw olnienie.

Zapew nienie
bezpieczeństw a
społecznego poprzez
Odsetek skazanych objętych
izolację osób tymczasow o
oddziaływ aniami
aresztow anych i skazanych
resocjalizacyjnymi.
na karę pozbaw ienia
w olności oraz resocjalizację
osadzonych.
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83,00%

54,00%

najw ażniejsze zadania służące realizacji celu
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1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów
karnych i aresztów śledczych poprzez realizację
projektów :
a) Centralna Baza Danych Osób Pozbaw ionych
Wolności Noe.Net,
b) Pozyskanie miejsc zakw aterow ania dla
obyw ateli polskich, skazanych na karę
pozbaw ienia w olności lub inny środek skutkujący
pozbaw ieniem w olności w państw ach
członkow skich Unii Europejskiej, transportow anych
do odbycia tej kary w Polsce.
2. Realizacja projektów zw iązanych z readaptacją
społeczną:
a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje
społeczno-zaw odow e w ięźniów oraz stw orzenie
w arunków ułatw iających podtrzymyw anie w ięzi
rodzinnych w celu zw iększenia ef ektyw ności ich
pow rotu do społeczeństw a po zakończeniu
odbyw ania kary.
b) Stop przemocy DRUGA SZANSA.

odniesienie do dokumentu o
charakterze strategicznym
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1. Długookresow a Strategia Rozw oju
Kraju Polska 2030. Trzecia fala
now oczesności.
2. Strategia Spraw ne Państw o 2020.
3. Strategia Rozw oju Kraju 2020.

1. Wykonanie obow iązków statutow ych jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej.
2. Resocjalizacja osób pozbaw ionych w olności
poprzez pracę.
3. Udzielanie pomocy osobom pozbaw ionym
w olności zw alnianym z zakładów karnych i
aresztów śledczych, rodzinom tych osób,
pokrzyw dzonym przestępstw em ich rodzinom.

Dyrektor
Aresztu Śledczego w Koszalinie
ppłk mgr Dariusz Słoniewicz

