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Příloha č. 2  
 
Podporované cílové skupiny 
 
Cílovou skupinou v IP 2.3 jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 
uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů.  
 
Místní akční skupina si v rámci své výzvy zvolí tu cílovou skupinu, příp. více cílových skupin, které 
nejvíce odpovídají jejímu zaměření výzvy s ohledem na opatření CLLD uvedená v programovém rámci 
OPZ. Výzva ŘO OPZ nastavuje maximální výčet cílových skupin. Pokud je některá cílová skupina 
nastavena ve výzvě ŘO OPZ obecněji, než vyplývá ze strategie CLLD dané MAS, vybere MAS 
nejbližší nadřazenou skupinu a její zúžení uvede do příslušného textového pole MS 2014+. 
 
V rámci skupiny aktivit č. 1.) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v 
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších 
programů a činností v oblasti sociálního začleňování jsou cílovou skupinou 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, bezdomovci a osoby žijící 
v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé 
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.  

V rámci skupiny aktivit č. 2.) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako 
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení jsou cílovou skupinou 
osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – obdobně jako ve skupině aktivit 
č. 1. 

V rámci skupiny aktivit č. 3.) Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou 
zejména propuštění zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby. 
Případně lze zvolit i dílčí cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, jako 
např. uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, 
osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd. 

V rámci skupiny aktivit č. 4.) Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání jsou cílové skupiny vymezeny podle typu sociálního podniku.  
 
U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené nebo 
ohrožené sociálním vyloučením, a to:  

1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace 
projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)  

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu 
při kontrole na místě:  
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu 
invalidní v I. až III. stupni  
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b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně 
znevýhodněné)   

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku 
trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: výpis z rejstříku trestů) 

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob 
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba 
opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

5. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, 
která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).  

6. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let 
věku; uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny 
projektu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte 
nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče) 

7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 
6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na 
živobytí podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu 
práce ČR, že v rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován 
příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). 
 

U environmentálních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na:  
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace 

projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)  

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu 
při kontrole na místě:  
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu 
invalidní v I. až III. stupni  
b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně 
znevýhodněné)    

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku 
trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: výpis z rejstříku trestů) 

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob 
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba 
opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

5. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let 
věku; uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny 
projektu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte 
nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)  

6. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - pro účely této 
aktivity: osoby ve věku 55 – 64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů 
o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo osoby ve věku 55 – 64 let 
včetně, které nejsou zaměstnané a nejsou vedené ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani 
v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace 
projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od 
pomáhající organizace, čestné prohlášení)    

7. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě – pro 
účely této aktivity: lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou 
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v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří jsou zařazení Úřadem práce ČR 
do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo lidé 
mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří nejsou vedení ani v evidenci uchazečů o 
zaměstnání ani v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR (způsob doložení 
v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce 
ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)  

8. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, 
která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).  

9. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 
6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na 
živobytí podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu 
práce ČR, že v rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován 
příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi). 

 
V rámci skupiny aktivit č. 5.) Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni  jsou cílovou skupinou  zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce 
po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny definice jednotlivých podporovaných cílových skupin v pořadí, 
v jakém jsou zmiňovány v předchozím textu.  

 
Definice podporovaných cílových skupin 
 

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  

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

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

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti - osoby invalidní v I. až III. 
stupni a osoby zdravotně znevýhodněné. 

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. 

Osoby ohrožené specifickými 
zdravotními riziky 

Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, závislostmi, žijící 
v oblastech s vyšším výskytem specifických zdravotních rizik, ve 
vyloučených lokalitách a v regionech ohrožených chudobou. 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Osoby žijící v územích, které byly identifikovány jako sociálně vyloučené 
lokality. Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto 
lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva (k dispozici v 6/2015), 
nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality 
identifikované v jiných studiích. 
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Imigranti a azylanti 
Cizinci s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo 
trvalým pobytem v ČR. 

Bezdomovci a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování 

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. 

Osoby pečující o malé děti 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 Osoby pečující o osobu mladší 15 let. 

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; uplynutím 
věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut 
cílové skupiny projektu. 

Osoby pečující o jiné závislé 
osoby 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 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. 

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Rodiče samoživitelé 

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. 

Neformální pečovatelé a 
dobrovolníci působící 
v oblasti sociálních služeb a 
sociální integrace 

 Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje 
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

 Dobrovolníci podle § 115 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a podle § 3 zákona č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. 

Oběti trestné činnosti 
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 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 ohrožené 
předlužeností 

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

Osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky  

 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené 
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umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách 
ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní 
rodinné péči apod.  

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to:  

 Osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem 
pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku 
na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi. 

Osoby v nebo po výkonu 
trestu 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody. 

 V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od 
ukončení výkonu trestu. 

Osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy. 

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení. 

Osoby nejvíce ohrožené 
vyloučením a diskriminací 
v důsledku zdravotního stavu 

Osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, 
které se do něj v důsledku diskriminace  z důvodu jejich zdravotního 
stavu dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního stavu 
nemohou zapojit. 

Osoby, které jsou 
znevýhodněny vzhledem 
k věku 

Osoby v aktivním (produktivním) věku - do 65 let věku, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti a na trhu práce, přičemž 
jejich situace nevyžaduje (pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby. 

Sociální pracovníci 

 

Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

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.  

Zaměstnanci 
Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo 
služebním poměru k organizaci. 

Zájemci o zaměstnání Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o zaměstnání. 

Uchazeči o zaměstnání 
Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání. 

Neaktivní osoby 

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním 
se pro tuto definici rozumí i výkon samostatně výdělečné) ani 
nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o 
zaměstnání). 

Osoby s kumulací hendikepů 
na trhu práce 

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: 

 Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o 
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zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. 

 Osoby mladší 25 let. 

 Osoby ve věku 50 a více let. 

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2). 

 Osoby se zdravotním postižením. 

 Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou. 

 Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí. 

Uchazeči a zájemci o 
zaměstnání a neaktivní 
osoby mladší 25 let 

 Osoby ve věku 15 - 24 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR 
do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců 
o zaměstnání. 

 Osoby ve věku 15 - 24 let včetně, které se neúčastní žádného 
vzdělávání nebo profesní přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou 
ani v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce 
ČR. 

Propuštění zaměstnanci 
Zaměstnanci ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením 
pracovního poměru v řádu měsíců. 

Osoby s nízkou úrovní 
kvalifikace 

Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze 
primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2). 

Osoby dlouhodobě či 
opakovaně nezaměstnané 

 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. 

Lidé mladší 30 let, kteří 
nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělávání nebo v profesní 
přípravě 

Pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to lidé mladší 20 let, kteří 
mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří jsou zařazení Úřadem práce 
ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o 
zaměstnání nebo lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené 
základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní 
přípravě, kteří nejsou vedení ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani 
v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR.                           

Uchazeči a zájemci o 
zaměstnání a neaktivní 
osoby ve věku 50 a více let 

V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání 
jsou to: 

 Osoby ve věku 50 a více let. 

V rámci této výzvy pro účely aktivit sociálního podnikání jsou to: 

 Osoby ve věku 55 - 64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR 
do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců 
o zaměstnání nebo osoby ve věku 55 - 64 let včetně, které 
nejsou zaměstnané a nejsou ani v evidenci uchazečů o 
zaměstnání ani v evidenci zájemců o zaměstnání vedené 
Úřadem práce ČR. 

Osoby vracející se na trh 
práce po návratu z 
mateřské/rodičovské 
dovolené 

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou 
činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u 
nich očekává návrat na trh práce. 

 


