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CEL

Sprawozdanie z wykonania
planu działalności Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich
na rok 2014·

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE

ODNIESIENIE
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NAZWA
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STOPIEŃ REALIZACJI

2

3

Zwiększenie
stopnia realizacji
praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości

Odsetek osadzonych
w zakładach
i aresztach
śledczych, którzy
mają zapewnioną
kodeksową normę·
powierzchni w celi
mieszkalnej

DO

PLANOWANA
OSIĄG~I~TA
DOKUMENTU
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE
WARTOŚĆ DO WARTOSC NA
O
REALIZACJI CELU
OSIĄGNIĘCIA
KONIEC ROKU
CHARAKTERZE
NA KONIEC
KTÓREGO
STRATEGICZNYM
ROKU
DOTYCZY
KTÓREGO
SPRAWOZDA
PLAN
NIE
DOTYCZY

4

100,00%

5

100,00%

6
1.Zarządzanie stopniem zaludnienia
zakładów karnych i aresztów śledczych
poprzez realizację projektów:
a) Centralna Baza Osób Pozbawionych
Wolności Noe Net.
b) Pozyskiwanie miejsc zakwaterowania
obywateli polskich skazanych na karę
pozbawienia wolności lub inny środek

7
Cel oraz zadania
służące jego
realizacji odnoszą
się do zapisów:
1. Długookresowa
Strategia
Rozwoju

2

,

3

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

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 zwolnienie.

Odsetek skazanych
objętych
oddziaływaniami
resocjalizacyjnymi.

91,00%

65,00%

95,51%

82,83%

skutkujący pozbawieniem wolności
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, transferowanych do
odbycia tej kary w Polsce.
2. Realizacja projektów związanych
z readaptacją społeczna:
a) Realizacja szkoleń podnoszących
kompetencje społeczno - zawodowe
więźniów oraz stworzenie warunków
ułatwiających podtrzymywanie więzi
rodzinnych w celu zwiększenia
efektywności ich powrotu do
społeczeństwa po zakończeniu
odbywania kary ,
b) Stop przemocy Druga Szansa.
1. Wykonywanie obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej.
2. Resocjalizacja osób pozbawionych
wolności poprzez pracę.
3. Udzielanie pomocy osobom
pozbawionych wolności zwalnianym
z zakładów karnych i aresztów śledczych,
rodzinom tych osób, pokrzywdzonym
przestępstwem i ich rodzinom.

Kraju Polska
2030. Trzecia
fala
nowoczesności
2. Strategia
Sprawne
Państwo 2020.
3. Strategia
Rozwoju Kraju 2020.

