Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Załącznik nr 1
Harmonogram
Cel główny:
umożliwienie stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom, instytucjom, kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz osobom godnym
zaufania, wykonywania zadań na rzecz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie prowadzenia oddziaływań profilaktycznych,
resocjalizacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, pomocowych i in. na terenie jednostek penitencjarnych, a także podczas pozostawania
sprawcy przestępstwa na wolności tj. w ramach kary ograniczenia wolności, warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia
wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego, w tym
sprawowania dozoru.
CELE SZCZEGÓŁOWE
podniesienie świadomości
społecznej obywateli
o uprawnieniu stowarzyszeń,
fundacji, organizacji lub instytucji,
do których należy pomoc
skazanym,
albo osób godnych zaufania,
do sprawowania dozoru nad
skazanym lub sprawcą
przestępstwa, wynikającego z
przepisów z art. 170 § 2 kkw oraz
działania w interesie skazanego
wynikające z art. 42 kkw.

zwiększenie zaangażowania
stowarzyszeń, fundacji,

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

ogłoszenie informacji o uprawnieniu Prezes Sądu
stowarzyszeń, fundacji, organizacji
Okręgowego w
lub instytucji, do których należy
Gorzowie Wlkp.
pomoc skazanym, albo osób godnych
zaufania, do sprawowania dozoru
nad skazanym lub sprawcą
przestępstwa, wynikającego z
przepisów z art. 170 § 2 kkw oraz
działania w interesie skazanego
wynikające z art. 42 kkw.

przekazanie powyższej informacji do
wszystkich organizacji

Wydział Polityki
Społecznej LUW

CZAS I MIEJSCE
REALIZACJI
Strony internetowe
Sądu Okręgowego w
Gorzowie Wlkp.,
podległych sądów
rejonowych, jednostek
penitencjarnych
położonych na terenie
właściwości Rady
Terenowej.
Do końca 2016r.

Do końca 2016r.

NIEZBĘDNE DODATKOWE
ZASOBY
Strony internetowe
partnerów
zaangażowanych w
realizację projektu

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
organizacji w działania
na rzecz udzielania pomocy
skazanym i ich rodzinom.

podniesienie świadomości
skazanych co do przysługujących
im uprawnień w ramach
korzystania ze wsparcia
stowarzyszeń, fundacji,
organizacji i innych
kompetentnych instytucji

pozarządowych współpracujących z
Wojewodą Lubuskim w obszarze
pomocy społecznej, a działających na
rzecz bezdomnych lub
poszkodowanych przestępstwem

Gorzów Wlkp.

Pismo w teren

Informowanie skazanych o
możliwości ustanowienia jako
swojego przedstawiciela osoby
godnej zaufania, zwłaszcza spośród
przedstawicieli stowarzyszeń,
fundacji, organizacji i instytucji do
działania w jego interesie w
postępowaniu wykonawczym – art.
42 kkw,

Kuratorska Służba
Sądowa
Służba więzienna

Na bieżąco w toku
realizowanych zadań

informowanie skazanych o
możliwości powierzenia dozoru
podmiotom określonym w art. 170 §
2 w zw. z art. 159 § 1 kkw w
przypadku udzielania przez sąd
warunkowego przedterminowego
zwolnienia.

Kuratorska Służba
Sądowa
Służba więzienna

Na bieżąco w toku
realizowanych zadań
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udzielanie pomocy
w społecznej readaptacji
skazanym i ich rodzinom;

udzielanie skazanym pomocy celem
ułatwienia społecznej readaptacji, w
szczególności przeciwdziałania
powrotowi do przestępstwa poprzez
pomoc materialną, medyczną , w
znalezieniu pracy i zakwaterowaniu,
a także porad prawnych

Kuratorska Służba
Sądowa

Na bieżąco w toku
realizowanych zadań

współpraca ze stowarzyszeniami,
fundacjami i innymi podmiotami w
zakresie świadczenia pomocy z
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i
Pomocy Postpenitencjarnej
skazanym opuszczającym zakłady
karne i areszty śledcze oraz osobom
pokrzywdzonym przestępstwem

Kuratorska Służba
Sądowa

Na bieżąco w toku
realizowanych zadań

Partnerzy wiodący:
Stowarzyszenie im. Brata
Krystyna w Gorzowie
Wlkp.
Fundacja Dom Wspólnoty
Barka w Drezdenku

Kierowanie skazanych do
podmiotów celem wykonywania na
ich rzecz nieodpłatnej kontrolowanej
pracy w ramach orzeczonej kary
ograniczenia wolności i pracy
społecznie użytecznej;

Kuratorska Służba
Sądowa

Na bieżąco w toku
realizowanych zadań

Partnerzy:
Podmioty, o których mowa
w art. 56 kodeksu karnego
wykonawczego, w tym
podmioty określone w art.
38 § 1 kkw
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Opracowanie i realizacja przez
Zakład Karny, zakresu i zasad
współpracy pracowników socjalnych
ośrodka pomocy społecznej z
przedstawicielami administracji
zakładu karnego;

Dyrektorzy Zakładów
Karnych

Pozyskiwanie partnerów i stała z
nimi współpraca na rzecz wsparcia
skazanych i ich rodzin.

Dyrektorzy Zakładów
Karnych

Do końca 2016r.

Partnerzy:
- właściwe ośrodki pomocy
społecznej
- Wojewoda Lubuski

Termin weryfikacji założeń Programu: na kolejnym posiedzeniu Rady w 2017 roku.
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Na bieżąco w toku
realizowanych zadań

