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Liczba sprawców przemocy przebywająca w
zakładach karnych
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Na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego
funkcjonuje
●

5 aresztów śledczych w:
Bartoszycach, Działdowie,
Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie

●

4 zakłady karne w:
Barczewie, Dublinach, Iławie i
Kamińsku
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Liczba osób poddanych
programom korekcyjno-edukacyjnym
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zakład karny
2008 r.
rozpoczęły 54 osoby
zakończyły 28 osób
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areszt śledczy
2008 r.
rozpoczęły 103 osoby (w tym
36 kobiet)
zakończyły 91 osób (w tym
36 kobiet)
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rozpoczęły 208 osób
zakończyły 156 osób
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rozpoczęły 165 osoby (w tym
70 kobiet)
zakończyły 151 osób (w tym
67 kobiet)
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W trakcie pracy ze sprawcami
przemocy w rodzinie
przebywającymi w zakładach
karnych i w aresztach śledczych
stosowano programy
autorskie, program readaptacji
społecznej skazanych
stosujących przemoc, program
porad obywatelskich, program
The Model Duluth.
Zajęcia realizowane były w
formie: warsztatów, ćwiczenia,
treningi, wykłady, dyskusje

Sposób realizacji programów korekcyjnoedukacyjnych
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liczba osób poddanych terapii indyw idualnej
2008 r. - 16 osób
2009 r. 169 osób
liczba osób
uczestniczących
w terapii w grupie
2008 r. - 44 osoby,
2009 r.- 218 osób
liczba osób poddanych terapii
indyw idualnej
2008 r. - 22 osoby,
2009 r. - 40 osób
liczba osób
uczestniczących
w terapii w grupie
2008 r. - 101 osób,
2009 r. - 141 osób

Spotkania indywidualne jako formy
realizacji programu stosowane były
we wszystkich aresztach
śledczych w województwie. Tylko
w jednym z zakładów karnych
realizowano działania korekcyjnoedukacyjne również poprzez
spotkania indywidualne.
Z przedstawionych danych
liczbowych wynika , że były to te
same osoby, które brały udział w
zajęciach grupowych.
W pozostałych 3 zakładach
karnych województwa program
realizowano na zajęciach
grupowych.

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
zakłady karne
Zakład Karny w Kamińsku – na przestrzeni lat 2008 – 2009
realizowano program w 6 edycjach, 1 cykl trwał 2 miesiące,
spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny, w
jednym cyklu odbywało się 16 spotkań.
●

Zakład Karny w Dublinach odbyła się 1 edycja programu,
realizowana przez 3 miesiące, spotkania odbywały się raz w
tygodniu po 2 godziny.
●

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
zakłady karne cd.

Zakład Karny w Iławie odbyło się 6 edycji programu, każdy
trwał po 16 godzin, spotkania raz w tygodniu po 90 minut.
●

Zakład Karny w Barczewie nie realizował w latach 2008 –
2009 programów korekcyjno-edukacyjnych.
●

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
areszty śledcze
Areszt Śledczy w Olsztynie – 2 edycje programu, każda z
edycji trwała około 6 miesięcy, spotkania odbywały się 1 raz
w tygodniu.
●

Areszt Śledczy w Działdowie – 2 edycje w 2008 r. i 2 edycje
w 2009 r. 1 edycja trwała 14 tygodni, pozostałe po 3
miesiące, spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po 3
godziny.
●

Areszt Śledczy w Szczytnie – 2 edycje, po 15 godzin, każda
edycja obejmowała 5 spotkań po 3 godziny.
●

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
areszty śledcze, cd.
Areszt Śledczy w Bartoszycach – w roku 2008 i 2009 odbyły
się 3 edycje, 1 realizowana była na przestrzeni 2 miesięcy
(spotkania 2 razy w tygodniu), dwie pozostałe obejmowały
okres kilku dni i spotkania odbywały się codziennie.
●

Areszt Śledczy w Ostródzie – praca ze sprawcami
prowadzona była według różnych programów, łącznie odbyło
się 7 edycji realizowanych programów w cyklach
dwumiesięcznych, miesięcznych, średnio 1 raz w tygodniu.
●
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