Příloha č. 6
Cílové skupiny – specifikace bodu 4.3 výzvy
Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené
sociálním vyloučením, a to:

Kategorizace CS

Definice

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.

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
v ubytovnách pro imigranty, 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

Osoby pečující o osobu mladší 15 let

Neformální
pečovatelé

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

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

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

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 opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

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.

Imigranti a azylanti

Pro účely této výzvy se danou CS rozumí:
Občané z třetích zemí (tedy zemí mimo Evropskou unii, země EHP a
Švýcarska), kteří dlouhodobě legálně pobývají na území ČR. Ve
výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny (jako
doplňková cílová skupina) také občané zemí Evropské unie, pokud je to
nezbytné pro řešení jejich osobní kritické situace.
Dále i osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu
nebo doplňkové ochrany, případně žadatelé o mezinárodní ochranu.

Osoby, které jsou
znevýhodněny
vzhledem k věku

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

Národnostní
menšiny

Národnostní menšina, zejména romská menšina, je společenství občanů
ČR žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů
zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi,
tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být
považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní menšiny
je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání
být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří
se hlásí ke stejné národnosti.

Žádost musí být formulována na základě zjištěných problémů a potřeb cílové skupiny, pro
kterou je realizace projektu zamýšlena. Komunikace s cílovou skupinou je v naprosté většině
případů důležitou součástí projektové přípravy. Doporučuje se ověřit zájem cílové skupiny o
zapojení do projektu a souhlas s navrhovaným řešení dané problematiky pro cílovou skupinu
Zájem cílové skupiny lze ověřit např. marketingovou nebo dotazníkovou studií, analýzami
úřadu práce či jiné instituce, analýzami a studiemi organizace žadatele vytvořenými na
základě předchozí práce s cílovou skupinou apod. Žadatel ve své žádosti musí prokázat
nebo řádně popsat, kdo je jeho cílová skupina, čím je ohrožená, jakými riziky. Analýza
cílové skupiny je povinnou přílohou žádosti o projekt – viz. příloha č.3 Analýza
potřebnosti projektu a cílové skupiny (VZOR).

