Sprawozdanie z wykonania planu działalności
za rok 2015

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015
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l Zwiększenie
stopnia
realizacji praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości

2

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego

3

stopień

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

realizacji

celu

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

100,00%

100,00%

Wskaźnik
readaptacj i
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.

89,50%

92,63%

Odsetek skazanych
objętych
oddziaływaniami

59,00%

93,99%

Odsetek skazanych,
którzy ~aj~
zapewnioną
kodeksową normę
powierzchni celi
mieszkalnej

,

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte
zadania służące
realizacji celu

6

7

l. Adaptacja
pomieszczeń
niemieszkalnych w
celu pozyskania
dodatkowych miejsc
zakwaterowania
więźniów;
2. Pozyskanie nowych
miejsc zakwaterowania
osadzonych w wyniku
realizowanych prac
remontowych i
inwestycyjnych;
3. Wnioskowanie o
zmianę przeznaczenia
jednostek
penitencjarnych,
uwzględniającą
potrzeby w zakresie
zakwaterowania
poszczególnych
kategorii osadzonych;
4. Realizacja projektów
związanych z
readaptacją społeczną:
szkolenia podnoszące
kompetencje społecznozawodowe więźniów
oraz stwarzanie
warunków
ułatwiających
podtrzymywanie więzi
rodzinnych w celu
zwiększenia
efektywności ich
powrotu do
społeczeństwa po
zakończeniu odbywania
kary; projekt"Stop
przemocy. DRUGA
SZANSA".

1. Efektywne i
skoordynowane działania
w zakresie
transportowania
osadzonych, bieżąca i
efektywna współpraca z
sądem penitencjarnym w
celu wykorzystana
możliwości odbywania
kary w systemie dozoru
elektronicznego oraz
warunkowego
przedterminowego
zwolnienia.
2. Efektywna realizacja
programów
resocjalizacyjnych,
dostosowanie
programów do potrzeb i
predyspozycji
osadzonych. Bieżąca
kontrola prowadzonych
oddziaływań w celu
zwiększenia ich
skuteczności.

l. Wykonywanie kary
pozbawienia wolności
w warunkach izolacji

Prowadzenie
skutecznych

i

poprzez izolację resocjalizacyjnymi
osób tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na
karę pozbawienia
wolności oraz
resocjalizację
osadzonych

więziennej oraz
tymczasowego
aresztowania.
2. Kary alternatywne
wobec kary
pozbawienia wolności.
3. Resocjalizacja osób
pozbawionych wolności
poprzez pracę i pomoc
postpenitencjarną.

optymalnie dobranych
oddziaływań
resocjalizacyjnych.
Bieżąca weryfikacja
prowadzonych
oddziaływań w celu
zwiększenia ich
skuteczności.
I

Część D:lnformacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015
Wartość miernika "odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi" jest znacząco wyższy od dolnej
granicy wartości planowanej. Wiąże się to z faktem, że w tutejszej jednostce kładzie się duży nacisk na problematykę
odd iaływań resocjalizacyjnych, w celu objęcia nimi jak największej liczby skazanych. Osiągnięta wartośc wskazuje na
sku eczność i optymalny dobór tych oddzaływań.
Osiągnięta wartośc pozostałych mierników równa lub zbliżona do zaplanowanej.
Lubliniec,

8 marca 2015 r.
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