Plan działalnościna rok 2015
Aresztu Śledczego w Szamotułach
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Odsetek osadzonych w zakładach
ea|izacji praw obywatel skich karnych i aresźach śledczych, którzy
przez system wymiaru
maja zapewnioną kodeksową nonnę

Zwiększenie stopnia

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan

Najwazniejsze zadania słuźącerealizacji celu
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SzamotuĘ 31.I2.20l4r.

powierzchni w celi mieszkalnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego p oprzez izolacj ę
osób tymczasowo
aresźowanych i skazanych

Wskafu ik readaptacji osadzonych
rozumiany jako stosunek liczby
skazanych obj ęĘch nauczaniem,
zatrudnieniem, terapią i programami
readaptacj i, l<tór zy uzyskali
warunkowe przedterminowe
zwolnienie do ogólnej liczby
skazanych uzyskujących warunkowe
przedterminowe zwolnienie

89,5o/o

Odsetek skazanych objętych
o ddziĘ w aniami re socj alizacyj nymi

75o/o

na karę pozbawienia
wolności oraz resocj alizacj ę

osadzonych

do dokumenfu o
'dnleslenre
charakterze strategicznym
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l. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu poryskania
dodatkowych miejsc zakwaterowania więzniów,
2. Pozyskanie miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku
realizowanych prac remontowych i inwesĘcyjnych,
3.Wnioskowanie o zmianę przentaczenia jednostek
penitencj arnych, uwzględn iająca potrzeby w zakresie
zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych,
4. Realizacja projektów,nviązanych z readaptacjąspołecarą ;
szkolenia podnoszące kompetencje społeczro-zawodowe
więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających
podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia
efeĘwnościich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu
odbywania kary,
projekt,,Stop przemocy DRUGA SZANSA".

l. Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2030
Trzecia fala nowoczesności
2. Strategia Sprawne

Pństwo 2020
3.

Strategia Rozwoj u Kraju

2020

4. Strategia Modemizacji
Prze strzeni Sprawiedliwości
w Po lsce na lata 20 l 4-2020

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolnościw warunkach
izolacji więziennej oraz tymczasowego aresźowania,

2.Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności,

2. Resocjalizacj a osób pozbawionych wolności poprzez ptacę
3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnościpoprzez

pracę i pomoc pospenitencjarną
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