Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Aresztu Śledczego w Złotowie 1) za rok 2015
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

1

2

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości

1.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia
wolności oraz
resocjalizację
osadzonych.

2.

1)

Nazwa

3

Mierniki określające
stopień realizacji celu2)
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
4

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i
aresztach śledczych, którzy mają zapewniona
kodeksową normę powierzchni w celi
mieszkalnej.

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji
celu3)

5
1.

100%

100%

2.
3.
4.

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany
jako stosunek liczby skazanych objętych
nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami
readaptacji, którzy uzyskali warunkowe
przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby
skazanych uzyskujących warunkowe
przedterminowe zwolnienie.

89,5%

88,89%

1.
2.
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami
resocjalizacyjnymi.

56%

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu4)

70,52%

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w celu pozyskania
dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów.
Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w
wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.
Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek
penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie
zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych.

Realizacja projektów związanych z readaptacją
społeczną: szkolenia podnoszące kompetencjespołecznozawodowe więźniów oraz stwarzania warunków
ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa
po zakończeniu kary, projekt " Stop przemocy. DRUGA
SZANSA".
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji
więziennej oraz tymczasowego aresztowania.
Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez
pracę i pomoc postpenitencjarną.

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 jednostki.
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.
3)
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
4)
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.
2)

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015– 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 2015 – 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 2015
(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;
 obejmowanie skazanych systemem programowego oddziaływania
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