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Sprawo"fanie z wykonania planu działalności
Aresztu Sledczego w Szamotulach za rok20l4

'w roku 2014

sze cele do

Miemiki okeślającestopień realizacj celu
L.p.

planowana

Cel

nazwa

Zwiększenie stopnia
realizacji praw

sprawozdanie

3

4

5

Odsetek osadzonych w zakładach

l00 %

l00%

obywatelskich przez ystem

wymiaru sprawiedliwości

kamych i aresztach śledcrych,

Zapewnienie
Odsetek skazanych objętych
bezpieczeństwa społecznego oddziaĘwaniami
poprzęz izolację osób
resocjalizacyjnymi
tymczasowo aręsźowanych
i skazanych na karę
pozbawienia wolnościoraz
resocjalizację osadzonych
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dańa

N aJ

glzące

realizacji celu
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l. Zarządzanię

stopniem zaludnienia zakładów karnych

i

aresźów śledczych poprzęz realizację pĄektów:
a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności
Neo.NET,
b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich
skazanych na karę pozbawlenla wolnoścllub inny środek
skutkujący pozbawieniem wolnościw pństwach
członkowskich Unii Europejskiej, transferowych do odbycia tej
kary w Polsce,
2. Realizacja projektów związanych z readątacją społeczrą ;
a) Realizacja pĄektów podnoszących kompetencje społeczno
zawodowe więaniów oraz stworzenie wanrŃów ułatwiających
podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia
efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu
odbywania kary,
b) Stop przemocy DRUGA SZANSA.

75o/o

waznleJ sze pooJ ęte zĄąarna

6

l00%

l. stałe monitorowanie stanu
zaludnieniajednostki
2. Zwiększono ofertę programów
readaptacj i społecznych
pt zen raczony ch dla osadzonych
3. Prowadzenie

pro gramów readaptacyj ny ch or az

kursów zawodowych.
4, Zwiększenie nacisku na zatrudnienie
osadzonych w procesie resocjalizacji

rodzinom
:

KToR

DY

Ąę.sstł.
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podpis

mgr

W.

zindywidualizowanych

oddziaływan resocjalizacyjnych,

1. Wykonlrvanię obowiązków stafutowych jednostek
organizacyjnych Sfużby Więziennej
2, Resocjalizacja osób pozbawionych wolnościpoprzez pracę
3. Udzięlanie pomocy osobom pozbawionym wolności
zwalnianym z zaklńów karnych i aresżów śledczych,
rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich
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CzęśćD : Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalnościna rok 2014
Zaplanowane na20l4 rok wartości miemików zostały osiągnięte

..

wżniej sze zadania słuĄce real izacj i celu

dotyczy

którzy maja zapewnioną
kodeksową normę powierzchni
w celi mieszkalnej.

Wskźnik readaptacj i osadzonych
rozumiany jako stosunek liczby
skazanych obj ętych nauczaniem,
zatrudnięniem, terapią i
programami readaptacji, którzy
uzyskali warunkowe
przedterminowe zwolnięnie do
ogólnej liczby skazanych
uzyskujących warunkowe
przedterminowe zwolnienie
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Naj

Osiągnięta
wartośćna
koniec roku,
którego

wartośćdo
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan
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