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Opatrenie 1 – Vytvorenie bezpečných ženských domov 
Opatrenie 2 – Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a obete násilia a ich deti – poradenské centrá 
 
 

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie       

Indikátor cieľa projektu Nie je stanovený 
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Výstupy projektu 
 

# Názov výstupu 
  
 Názov indikátora - Opatrenie 1 
  

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

1 

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových 
služieb určených špecificky pre ženy ohrozené 
násilím a zažívajúce násilie a ich deti – bezpečné 
ženské domy, krízové intervenčné centrá a 
poradenské centrá – na celom Slovensku; 
zariadenia spĺňajúce minimálne európske 
štandardy, reflektujúce ľudsko-právny prístup a 
špecifické potreby cieľovej skupiny, prihliadajúce 
na ženy s kumuláciou znevýhodnení (etnicita, 
národnosť, zdravotný stav, vek,…) 

Rodinné miesta v bezpečných ženských domoch podľa minimálnych 
európskych štandardov (požaduje sa 220 miest) 

  

Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám – obetiam násilia na 
ženách za obdobie jedného roka bezpečnými ženskými domami alebo 
centrami podporenými v rámci programu  

  

 
Výstupy projektu 
 

# Názov výstupu 
  
 Názov indikátora - Opatrenie 1 
  

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

1 

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových 
služieb určených špecificky pre ženy ohrozené 
násilím a zažívajúce násilie a ich deti – bezpečné 
ženské domy, krízové intervenčné centrá a 
poradenské centrá – na celom Slovensku; 
zariadenia spĺňajúce minimálne európske 
štandardy, reflektujúce ľudsko-právny prístup a 
špecifické potreby cieľovej skupiny, prihliadajúce 
na ženy s kumuláciou znevýhodnení (etnicita, 
národnosť, zdravotný stav, vek,…) 

Počet novo vzniknutých poradenských centier   

Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám – obetiam násilia na 
ženách za obdobie jedného roka bezpečnými ženskými domami alebo 
centrami podporenými v rámci programu 
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Výsledky projektu – opatrenie 1 
 

Výstup projektu  Názov výsledku projektu 
Realizuje 

(dvojklik na šedé pole) 
Názov indikátora 

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Podpora existujúcich alebo vybudovanie 
nových služieb určených špecificky pre 
ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie 
a ich deti – bezpečné ženské domy, 
krízové intervenčné centrá a poradenské 
centrá – na celom Slovensku; zariadenia 
spĺňajúce minimálne európske štandardy, 
reflektujúce ľudsko-právny prístup a 
špecifické potreby cieľovej skupiny, 
prihliadajúce na ženy s kumuláciou 
znevýhodnení (etnicita, národnosť, 
zdravotný stav, vek,…) 

1                                       

     

     

      

 2                                        

      

      

      

3                                         
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Výsledky projektu – opatrenie 2 
 

Výstup projektu  Názov výsledku projektu 
Realizuje 

(dvojklik na šedé pole) 
Názov indikátora 

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Podpora existujúcich alebo vybudovanie 
nových služieb určených špecificky pre 
ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie 
a ich deti – bezpečné ženské domy, 
krízové intervenčné centrá a poradenské 
centrá – na celom Slovensku; zariadenia 
spĺňajúce minimálne európske štandardy, 
reflektujúce ľudsko-právny prístup a 
špecifické potreby cieľovej skupiny, 
prihliadajúce na ženy s kumuláciou 
znevýhodnení (etnicita, národnosť, 
zdravotný stav, vek,…) 

1                                       

     

     

      

 2                                        

      

      

      

3                                         
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Opatrenie 3 – Podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia  
 

Cieľ projektu:                                                                                Znížené domáce násilie       

Indikátor cieľa projektu   Nie je stanovený 

 
 
 
 

 
Výstupy projektu1 
 

# Názov výstupu 
  
 Názov indikátora 
  

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

0301 
Podpora služieb pre obete domáceho násilia 
s inštitucionálnym posilnením zlepšenia kvality, 
rozsahu a dostupnosti služieb 

Počet podporených existujúcich poradenských centier  
 

  

Počet prípadov poskytnutia poradenstva obetiam domáceho  násilia 
(s výnimkou násilia na ženách v intímnych partnerstvách) 

  

0302 Uskutočnenie mediálnych kampaní  

 
 
Počet mediálnych kampaní na miestnej a regionálnej úrovni 

  

 

                                                 
1
 Žiadateľ môže žiadať o grant v rámci jedného výstupu projektu (0301, 0302) alebo v rámci oboch výstupov projektu 0301 a 0302 naraz. Oba výstupy projektu budú 

hodnotené pre každý výstup projektu osobitne.   
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Výsledky projektu – opatrenie 3 
 

Výstup projektu  Názov výsledku projektu 
Realizuje 

(dvojklik na šedé pole) 
Názov indikátora 

Počiatočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

0301               
Podpora služieb pre 

obete domáceho 
násilia 

s inštitucionálnym 
posilnením zlepšenia 

kvality, rozsahu 
a dostupnosti služieb 

1                                       

     

     

      

2                                        

      

      

      

3                                        

      

      

      

0302                     
Uskutočnenie 

mediálnych kampaní 

1 Dopad aktivít projektu                                       

Zvýšenie povedomia verejnosti 
v problematike domáceho násilia 
v cieľovom regióne/mieste o určité % 

  

   

   

2                                        

   

   

   

3                                        

   

   

   

 


