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l.p. 

 

 

Cel 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu  

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 

 

Odniesienia do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym 

 

 

Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy plan 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  

P
o

p
ra

w
a 

p
ra

w
n
o

śc
i 

d
zi

ał
an

ia
 

S
y

st
em

u
 W

y
m

ia
ru

 

S
p

ra
w

ie
d

li
w

o
śc

i 
 

           

1. Liczba (procent) wychowanków Zakładu Poprawczego w Gdańsku 

biorących udział w kołach zainteresowań1. 

 

79% 

 

1. Wdrażanie i prowadzenie 

odziaływań wobec 

wychowanków służących 

realizacji ich praw do 

efektywnego procesu 

usamodzielniania – 

przygotowanie do 

samodzielnego i zgodnego z 

obowiązującymi prawem 

funkcjonowania po 

opuszczeniu placówki 

Strategia na rzecz 

odpowiedzialnego 

rozwoju - projekt. 

2. Liczba (procent) wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń 

min. 8 godz.) w zakresie: poruszania się po instytucjach 

wspomagających  usamodzielnienie, poruszania się po instytucjach 

administracji państwowej i samorządowej2.   

3.  

 

17% 
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  (rozwijanie zainteresowań , 

nadrabianie zaległości 

edukacyjnych).  

2. Podnoszenie kwalifikacji 

wychowanków w zakresie: 

poruszania się po rynku 

pracy, załatwianie spraw 

administracyjnych, 

umiejętności zawodowych 

(kursy i szkolenia 

zawodowe) – realizacja 

praw do efektywnej 

readaptacji umożliwiającej 

funkcjonowanie                            

w społeczeństwie po 

opuszczeniu placówki.  
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1. Minimalna liczba wychowanków podejmujących działania polegające 

na wolontariacie: w  Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku,  Domu 

Małego Dziecka w Gdańsku, Hospicjum „To też życie”, Szkole 

Podstawowej nr 76 w Gdańsku. 

  

10 1. 1. Uzyskiwanie 

pożądanych postaw                        

i zachowań  u 

wychowanków poprzez 

uwrażliwienie ich na los 

drugiego człowieka.  

2. 2. Proces wdrażania 

wychowanków  do 

samodzielnej pracy  i 

wzmacnianie ich 

odpowiedzialności za 

powierzone im mienie. 

1. Cel  i zadania 

służące jego 

realizacji odnoszą się 

do zapisów 

zawartych w: 

dziennikach zajęć 

lekcyjnych  i 

wychowawczych. 

2. „Plan Rozwoju 

Zakładu 

Poprawczego w 

Gdańsku na lata 

2016-2018”. 

3. Realizacja 

„Programu 

usamodzielnienia 

wychowanków 

Zakładu 

Poprawczego w 

Gdańsku na lata 

2015/2018”. 

4. Realizacja 

zawartego 

Porozumienia z 

Pomorską 

Wojewódzką Ko - 

mendą  Ochotniczych  

Hufców Pracy w 

Gdańsku.  

„Porozumienie na 

rzecz  poprawy startu 

zawodowego 

młodzieży”. 



Plan działalności dla Zakładu Poprawczego w  Gdańsku na rok 2017 

 
 

2. Minimalna liczba wychowanków uczestniczących w imprezach: 

kulturalnych  i sportowych, wyjściach do kina, teatru, na wystawy, 

warsztaty artystyczne. Zwiedzanie zabytków znajdujących się na 

terenie Trójmiasta oraz poznawanie regionu pomorza. Uczestnictwo 

w wycieczkach  rekreacyjno – turystycznych oraz zajęciach 

sportowych.  

20 1. 1. Wskazanie pozytywnych 

i ciekawych form 

spędzania czasu wolnego.  

2. 2. Rozwijanie uzdolnień                

i zainteresowań 

wychowanków. 

1. Realizacja  

zawartych  umów                  

z poszczególnymi 

placówkami, w celu 

realizacji 

wolontariatu  przez 

wychowanków  (dom 

im. J. Korczaka 

Regionalna Placówka 

Opiekuńczo – 

Terapeutyczna w 

Gdańsku, Zespół 

Kształcenia 

Podstawowego i 

Gimnazjalnego nr 24 

w Gdańsku, Szkoła 

Podstawowa nr 76 w 

Gdańsku, Dom 

Pomocy Społecznej 

w Gdańsku – 

Oliwie). 

2. Współpraca z 

Galerią Sztuki 

„Warzywniak”  w 

Gdańsku – Oliwie 

oraz Uniwersytetem 

Gdańskim.  

3. Powrotność wychowanków z udzielonych przepustek i urlopów – 

odsetek.  

90% 1. 1. Podejmowanie działań 

wychowawczych 

ukierunkowanych na 

eliminację niepowrotów                   

z udzielonych przepustek i 

urlopów.  

2. 2. Wdrażanie 

wychowanków do 

zachowania 

samodyscypliny  jako 

warunku  powodującego 

powrotność  do środowiska 

otwartego.  
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1 Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych. Zasady obliczania w pkt.2. Przy obliczeniach należy 

uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni. 

2 
Miernik określany procentowo i narastająco na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: I kwartał: procent obliczany               

z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kwartale i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kwartał: procent obliczany                 

z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kwartale; III kwartał: procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce 

łącznie w I, II i III kwartale; IV kwartał: procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).  

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Gdańsku  opracowano  na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. ) oraz aktu wykonawczego do niej tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. 

w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania  (Dz.U. z 2010r. Nr 187, poz. 1254).  

 

 

         

       30.12.2016r.                                                                                                                                                      

  …………………..                        …………………………………… 

              (data)                                                                                                     ( podpis kierownika jednostki) 


