Příloha č. 3 výzvy č. 03_15_018
Bližší vymezení cílových skupin
Výčet cílových skupin

Podrobnější vymezení / Definice

Uchazeči o zaměstnání

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o zaměstnání

Neaktivní osoby

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnání se pro tuto definici rozumí i výkon samostatně
výdělečné) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání)
Osoby sociálně vyloučené nebo Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální
ohrožené soc. vyloučením
situace nemohou zapojit.
Poskytovatelé a zadavatelé  poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
sociálních služeb, služeb pro službách
rodiny a děti a dalších služeb  poskytovatelé služeb sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
na
podporu
sociálního  pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování
začleňování
Poskytovatelé a zadavatelé  poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
zdravotních služeb
 pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti zdravotních služeb
Sociální pracovníci
Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zaměstnavatelé
Zaměstnanci

Právnické či fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.

Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
nebo služebním poměru k organizaci.
Zaměstnanci NNO/ sociálních Zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelem je NNO/ sociální podnik (Sociální podnik je právnická nebo fyzická osoba, která
podniků
naplňuje společensky prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na
konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Dosahování zisku je zde stejně důležité
jako zvyšování společenského prospěchu. Sociální podnik může nabývat těchto forem: obchodní korporace; OSVČ; NNO)
Vzdělávací
a
poradenské Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském
instituce
rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou
činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství.
Orgány veřejné správy
Státní orgány, územní samosprávné celky a fyzické nebo právnické osoby, kterým byla zákonem nebo na základě zákona
svěřena působnost v oblasti veřejné správy

