Příloha č. 5
Přehled cílových skupin

Typ cílové skupiny Cílová
skupina

Definice cílové skupiny

Cílová skupina jednotlivců zahrnuje ženy
ohrožené na trhu práce, rodiče s malými
dětmi (včetně osob vracejících se na trh práce
po návratu z mateřské
/rodičovské dovolené),
osoby pečující o jiné
závislé osoby, neaktivní
osoby a zaměstnance
a zaměstnankyně obecně.
Cílovou skupinou organizací jsou zaměstnavatelé, orgány veřejné správy (zejm. orgány
veřejné správy působící
v oblasti rovnosti žen a
mužů a slaďování soukromého a pracovního
života), poskytovatelé
služeb péče o děti,
vzdělávací a poradenské instituce.

 ženy vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o
zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců
 ženy ohrožené nezaměstnaností – zaměstnankyně ve
výpovědi nebo s předpokládaným ukončením
pracovního poměru v řádu měsíců, ženy zařazené
Úřadem práce ČR do evidence zájemců o zaměstnání,
migrantky, ženy z národnostních menšin, ženy do 25 let,
ženy se zdravotním znevýhodněním
 ženy s dětmi mladšími 15 let
 ženy s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2)
 ženy ve věku 55-64 let
Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti
mladší 15 let svěřeny ve své péči (např. pěstouni)
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
Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu nebo služebním poměru k organizaci.
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.

Ženy ohrožené na
trhu práce

Rodiče s malými
dětmi
Osoby pečující o
jiné závislé osoby
Zaměstnanci
Osoby vracející se
na trh práce po
návratu
z mateřské/rodičo
vské dovolené
Neaktivní osoby
Zaměstnavatelé
Orgány veřejné
správy
Poskytovatelé
služeb péče o děti
Vzdělávací a
poradenské
instituce

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnání se pro tuto definici rozumí i výkon samostatně
výdělečné) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce
ČR jako uchazeč o zaměstnání)
Právnické či fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň
jednoho zaměstnance
Státní orgány, územní samosprávné celky a fyzické nebo
právnické osoby, kterým byla zákonem nebo na základě
zákona svěřena působnost v oblasti veřejné správy
Fyzické nebo právnické osoby poskytující službu péče o
děti
Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných
ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět
činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze
účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo
poradenství.
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