Základné údaje

Záverečná správa k dotácii na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu
domáceho násilia

Číslo zmluvy
Názov intervenčného centra
VÚC
Adresa
Popis poskytovanej odbornej pomoci a analýza cieľovej skupiny
Uveďte formy a metódy
poskytovanej
špecializovanej odbornej
pomoci. Uveďte
identiﬁkované problémy pri
poskytovaní špecializovanej
odbornej pomoci.
Špeciﬁkujte cieľovú
skupinu.
Vyhodnotenie komplexnosti poskytovanej odbornej pomoci

Stručne popíšte rozsah poskytovanej odbornej pomoci (t.j. zhodnoťte poskytovanie odbornej pomoci
v rozsahu prvej, úvodnej konzultácie, z hľadiska opakovaného poskytovania odbornej pomoci.

Zhodnoťte poskytovanie odbornej pomoci v rozsahu prvej, úvodnej
konzultácie

Zhodnoťte opakované poskytovanie
odbornej pomoci

Zhodnoťte potreby obetí vo vzťahu k jednotlivým zložkám pomoci: psychologická, sociálna, právna

Potreba psychologickej pomoci

Potreba sociálnej pomoci

Potreba právnej pomoci

Popis multiinštitucionálnej spolupráce
Pomenujte kľúčových partnerov a zhodnoťte spoluprácu s nimi. Uveďte identiﬁkované problémy.
Kľúčový partner

Zhodnoťte spoluprácu s partnerom

Popis vzdelávacích a osvetových aktivít
Popis vzdelávacích aktivít

Uveďte identiﬁkované problémy

Uveďte realizované vzdelávacie aktivity

Obsah vzdelávacej aktivity

Cieľová skupina vzdelávaných

Popis osvetových aktivít a kampaní
Uveďte realizované osvetové aktivity a
kampane

Obsah osvetovej aktivity/
kampane

Cieľová skupina

Počet zapojených osôb

Uveďte identiﬁkované
problémy vzdelávacích a
osvetových aktivít a kampaní
Priložte materiály, výstupy z uskutočnených vzdelávacích a osvetových aktivít a kampaní

Výkazy
Výkaz poskytnutej odbornej pomoci za kalendárny rok
Poskytnuté poradenstvo

Počet osôb
poskytujúcich poradenstvo

Počet človeko-hodín
poskytnutého poradenstva

0

0

Krízová intervencia
Právne poradenstvo
Psychologická pomoc
Sociálne poradenstvo
Iné formy pomoci
Celkom poskytnutá pomoc

Výkaz o obetiach a úkonoch za kalendárny rok
Obeť Obeť
žena muž

Počet obetí a úkonov
Počet obetí nahlásených PZ na základe vykázania
Počet kontaktovaných obetí
Počet obetí, ktoré využili poradenstvo
Počet obetí odoslaných k subdodávateľom (týka sa obetí, ktorým po prvej konzultácii bolo odporučené poskytnutie pomoci iným subjektom poskytujúcim pomoc
obetiam a toto poskytnutie pomoci bolo obeti sprostredkované)
Počet obetí s vysokým rizikom nebezpečenstva
Počet obetí mimo vykázania
Počet obetí, ktoré využili poradenstvo
Počet obetí odoslaných k subdodávateľom (týka sa obetí, ktorým po prvej konzultácii bolo odporučené poskytnutie pomoci iným subjektom poskytujúcim pomoc
obetiam a toto poskytnutie pomoci bolo obeti sprostredkované)
Počet obetí s vysokým rizikom nebezpečenstva
Počet prípadov prenesených z minulého roka
Počet uzavretých prípadov v danom roku (uveďte v prípade, ak je obeti poskytované právne poradenstvo a obeť zastupujete, príp. ak vám obeť tieto informácie
poskytla aj keď ju nezastupujete)
Celkom poskytnutá pomoc

0

0

Počet uskutočnených úkonov
Obeť
žena
POČET ÚKONOV NA ZÁKLADE VYKÁZANIA (týka sa obetí, ktorým bola poskytovaná pomoc po
vykázaní páchateľa a obdržaní záznamu o vykázaní od PZ SR.):

Obeť
muž

Počet podaných neodkladných opatrení
Počet podaných trestných oznámení
Počet prípadov, v ktorých bolo zahájené trestné stíhanie *
Počet prípadov, v ktorých bolo trestné stíhanie odmietnuté *
Počet prípadov, v ktorých bolo zahájené súdne konanie *
Počet priestupkových konaní *
Počet prípadov so sprevádzaním obete*
Počet prípadov zastupovania v iných civilných konaniach*
POČET ÚKONOV MIMO VYKÁZANIA:
Počet podaných neodkladných opatrení
Počet podaných trestných oznámení
Počet prípadov, v ktorých bolo zahájené trestné stíhanie*
Počet prípadov, v ktorých bolo trestné stíhanie odmietnuté*
Počet prípadov, v ktorých bolo zahájené súdne konanie*
Počet priestupkových konaní*
Počet prípadov so sprevádzaním obete
Počet prípadov zastupovania v iných civilných konaniach*
Celkom poskytnutá pomoc
0

Návrhy na zlepšenie
Návrhy na zlepšenie
Kroky na riešenie situácie
a zlepšenie systémových
opatrení

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Podpis

Pečiatka

Dátum podpisu

0

