Příloha č. 10 – Cílové skupiny
V rámci této výzvy jsou v souladu s opatřením CLLD „Rozvoj a modernizace sociálních služeb“
cílovými skupinami zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.
osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím
násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené
vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální
zařízení, lidé bez domova a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující
o jiné závislé osoby atd.
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další
pracovníci v přímé práci s klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci si MAS blíže specifikuje ve výzvě MAS)
pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové
skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
Název cílové skupiny

Definice cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný
život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé
sociální situace nemohou zapojit.

Osoby se zdravotním postižením

Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým
nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo
mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Osoby s kombinovanými diagnózami

Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním,
duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou
činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Imigranti a azylanti

Bezdomovci a osoby žijící v
nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování

Oběti trestné činnosti

V rámci této výzvy jsou to cizinci s uděleným vízem k
pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.
Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby
v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v pobytových
zařízeních pro ženy, osoby před opuštěním instituce,
uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící v nejistém
bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené
domácím násilím, osoby žijící v provizorních a
neobvyklých stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení,
osoby žijící v přelidněném bytě.
Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel
trestným činem obohatil.

Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o osobu mladší 15 let.

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči
druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu
jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby
ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

Rodiče samoživitelé

Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané

Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní,
ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí
z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě
s družkou nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší
15 let.
 Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než
1 rok
 Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR
dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou
schopny plnit své finanční závazky (např. nemají
uhrazenu jednu splátku úvěru).

Osoby ohrožené domácím násilím a
závislostmi

Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími
ve společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální
násilí a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy se
bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít (např.
závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci
apod.).

Osoby v nebo po výkonu trestu

 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

Osoby opouštějící institucionální
zařízení
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy
Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené
umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající
v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních
rodinách, v náhradní rodinné péči apod.
Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách

Pro účely této výzvy jsou to pracovníci v sociálních
službách, na které se vztahuje § 116 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

