Plan działalności
Zakładu Karnego w Wadowicach na 2014r.
CZĘ ŚĆ A: N a jw a żn iejsze ce le do realizacji w roku 2014
Mierniki określające stopień realizacji celu
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planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
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Cel
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O dsetek osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, którzy
m ają zapew nioną kodeksow ą normę
powierzchni w celi mieszkalnej
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Zw iększenie stopnia realizacji
praw obywatelskich przez
system wym iaru
sprawiedliwości.

W skaźnik readaptacji osadzonych
rozum iany jako stosunek liczby
skazanych objętych nauczaniem,
zatrudnianiem , te ra p ią i programami
readaptacji, którzy uzyskali warunkowe
przedterm inowe zwolnienie do ogólnej
liczby skazanych uzyskujących
warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
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Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tym czasowo
aresztowanych i skazanych na
karę pozbawienia wolności
oraz resocjalizację
osadzonych.

W-ce dnia 17.12.2013r.

1.
2.
Odsetek skazanych objętych
oddziaływaniam i resocjalizacyjnymi.

69%

3.

Zarządzanie stopniem zaludnienia Z K w
W adowicach poprzez realizację projektów:
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych
W olności Noe-NET.
Pozyskanie m iejsc zakwaterowania dla
obywateli polskich, skazanych na karę
pozbawienia wolności lub inny środek
skutkujący pozbawieniem wolności w
państwach członkowskich Unii Europejskiej,
transferow anych do odbycia tej kary w Polsce.
Realizacja projektów związanych z readaptacją
sp o łe c z n ą :
Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje
społeczno-zawodowe w ięźniów oraz stworzenie
w arunków ułatwiających podtrzym anie więzi
rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich
powrotu do społeczeństwa po zakończeniu
odbywania kary.
Stop przem ocy DRUGA SZANSA.

W ykonyw anie obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych SW.
Resocjalizacja osób pozbawionych wolności
przez pracę.
Udzielanie pom ocy osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z Zakładu Karnego w
W adowicach .rodzinom tych osób
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Podpis Dyrektora ZK
Dy r e k t o r
Zakładu Karnego w Wadowicach
f c a re k (Yrona
m jr m g r- \M

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym
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Cel oraz zadania
służące do jego
realizacji odnoszą
się do zapisów:

Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesności.

Strategia:
„Sprawne państwo
2020"

Strategia Rozwoju
Kraju 2020.

