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Příloha č. 2  
 
Podporované cílové skupiny 
 
 
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. 

 
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  

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. 

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. 

Imigranti a azylanti 
Cizinci s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo 
trvalým pobytem v ČR. 
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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 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. 

 

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  

 

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

 

Osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

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.  

 


