Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Aresztu Śledczego w Koszalinie 1)
za rok 2013
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
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Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu3)

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu4)

6

7

1. Rozwój systemów alternatywnych wobec izolacji więziennej, metod
odbywania kar - System Dozoru Elektornicznego, prace społecznie
użyteczne, system kar mieszanych.
2. Upowrzechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych
umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad
skazanym/ wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do kodeksu
karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi
kuratora sądowego.
3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych przez Ministra Sprawiedliwości
związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

)

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę

2

)

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
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)

Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
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)

W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

jednostki.

.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013 – nie dotyczy
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013 – nie dotyczy
(w tej części sprawozdania, należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjecie innych
niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cele zostały osiągnięte poprzez:
realizację oddziaływań penitencjarnych w poszczególnych systemach wykonywania kary pozbawienia wolności;
indywidualizację wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności wobec wybranych grup skazanych;
prowadzenie przez jednostkę działalności prewencyjnej związanej z bezpieczeństwem osadzonych, w tym w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom
nadzwyczajnym i negatywnym przejawom podkultury przestępczej;
organizowanie i udzielanie pomocy postpenitencjarnej;
prowadzenie programów przeciwdziałania agresji i przemocy;
przeciwdziałanie uzależnieniom;
prowadzenie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia;
integrację rodzin poprzez spotkania i widzenia;
kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych;
programy edukacyjne, służące realizacji celów kary pozbawienia wolności;
243 skazanych objętych systemem programowego oddziaływania- tylu osadzonych w 2013 roku wyraziło zgodę na w/w oddziaływania;
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