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Sprawozdanie
z Wykonania planu działalności
w Areszcie Sledczym w Prudniku
za rak 2011
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czĘsc A:Realizacja najważniejszych cel

w w roku 2011

Mierniki określające stopie realizacji celu
planowana
osiągnięta
wartość do

Gel

Lp.

osiągnięcia na
koniec
roku, kt rego
dotyczy
nlan

2

1

3

wartośc na
koniec roku,
kt rego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane
zadania służącerealizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służącerealizacii celu

5

o

4

Zwiększenie
skuteczności i

bezpiecze stwa
wykonywania kary
pozbawienia
wolności
oraz resocjalizaĄi i
readaptacji

1

społecznej
osÓb skazanych na

1.
Odsetek osadzonych, ktorzy

majązapewnioną
kodeksową normę 3m2
powierzchni celr

100%

i

wolnoŚci (z

uwzględnieniem

2.

99%

mieszkalnej.

Zapewnienie osadzonym
kodeksowej normy 3m'.

kary

ograniczenia
pozbawienia

zaludnienia w zakładach
karnych i aresztach
śledczych.
o/o

3.

97%

bezpiecze stwa
społecznego poprzez
izolację osÓb
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych
na kare oozbawienia

n

izacrrinvch

Priorytetowe podejściedo

zada dotyczących

transportowania osÓb
pozbawionych wolności.

99,6%
2.

poddanych probacji).

Zapewnienie

iejsc zakwaterowa n ia poprzez
zmianę przeznaczenia
niektorych pomieszczeri.
Ścisła wspÓłpraca słuzb w
zakresie właściwego
rozmieszczenia osob
pozbawionych wolnoŚci.
Stałe monitorowanie stanu
zaludnienia jednostek
oroa

1.

osÓb

2

Pozyskaniedodatkowych

m

Scisła wspołpraca z organami
prowadzącymi postępowania
karne.

Liczba skazanych objętych
systemem programowanego
oddziaływania'

'1.

Wykonywanie obowiązkÓw
statutowych jednostek
organ izacyj nych Słuzby

1.

Więziennej.

25

18

2. System Dozoru Elektronicznego
3. Resocjalizacja osob
pozbawionych wolności
poprzez pracę.

2.

Motywowanie skazanych do
odbywania kary pozbawienia
wolnościw systemie p.o.
poprzez składanie atrakcyj nych
ofert.

Prowadzenie oddziaływari
resocjalizacyjnych i programÓw
readaptacyj nych oraz ku rsow
przvuczaiacvch do zawodow.

Wolności

4. Udzielanie pomocy osobom
pozbawionym wolności,

zwalnianym zzakładow

karnych i areszt w Śledczych,
rodzinom tych osob,

pokrzywdzonym pzestępstwem
i ich rodzinom.

czĘŚc

D: tnformacja dotycząca realizacji

cel

w objętych planem działalnościna rok2o'l1

WartoŚć miernika' określającego stopie realżacjicelu Wymienionego w p-cie 2 sprawozdania jest zależna od dobrowolnych deklaracjiskazanych' z uwagi na
specyfikę jednostki' pomimo nasilonych oddziaływa wychowawczych znacŻąca częśćskazanych odkłada decrzję o ewentualnym okieśleniu irealizacji programu do chwili usbbilizowania sytuacjiprawnej i pŻeniesienia do docelowego zakŁdu karnego.
Natomiast zaludnienie planowane zostało pżekloczone w Żlł,ti+k! Ż nadmiemą ilośdąpżyjęć osadzonych oraz brakiem możliwośclzrealizowania większej
ilości transport w osadzonych pomimo zgłosze '
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podpis kierownika jednostki

