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Cílové skupiny
Kategorizac
e cílové
skupiny (CS)
Osoby sociálně
vyloučené a
osoby sociálním
vyloučením
ohrožené
Osoby se
zdravotním
postižením
Rodiče, děti a mladí
dospělí v nepříznivé
sociální situaci

Osoby do 18 let
věku se speciálními
vzdělávacími
potřebami

Senioři

Národnostní
menšiny

Cizinci

Definice CS pro účely výzvy

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život
společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální
situace nemohou zapojit.

Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou
činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
 děti vyrůstající v prostředí biologické rodiny, které
potřebují podporu v naplnění svých potřeb, zejména
na úrovní preventivní,
 mladí lidé do 26 let, kteří potřebují podporu v naplnění
svých potřeb, zejména na úrovni preventivní,
 rodiče v nepříznivé situaci a další osoby vykonávající péči o dítě
(např. prarodiče, partneři rodičů); vyjma náhradních rodičů,
 rodiče, jimž bylo odebráno dítě z péče.
Osoby mladší 18 let, které k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebují nezbytné
úpravy ve vzdělávání a
školských službách odpovídající jejich zdravotnímu stavu,
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám.
 Osoby v postproduktivním věku, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením, přičemž jejich situace nevyžaduje
(pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby.
Národnostní 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.
Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním
občanem ČR, včetně občana Evropské unie.
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Migranti a azylanti

Dobrovolníci
působící v oblasti
sociálních služeb a
sociální
integrace
Veřejnost
Poskytovatelé a
zadavatelé
sociálních služeb,
služeb pro rodiny a
děti a dalších služeb
na podporu
sociálního
začleňování

Osoby pečující o
malé děti

Skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje žadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90
dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR nebo
osoby v režimu
dočasné ochrany.
Dobrovolníci podle § 115 odst. 2 zákona č. 108/2006
Sb.,
o sociálních službách, podle § 3 zákona č. 198/2002
Sb.,
o dobrovolnické službě, a další dobrovolníci, kteří mají
uzavřenou smlouvu o dobrovolné činnosti dle platné
legislativy ČR.
Občané ČR a osoby žijící na území ČR.
 poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru
poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
 poskytovatelé služeb sociálně-právní ochrany dětí dle
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v
oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování
 další organizace působící v oblasti podpory sociálního
začleňování
 zaměstnanci poskytovatelů služeb a dalších organizací
působících v oblasti podpory sociálního začleňování.
V rámci této výzvy pro účely zaměstnanostních
programů a prorodinných aktivit jsou to:
Osoby pečující o osobu mladší 15 let.

Aktivity
kulturní/ multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj.
sebeorganizované členy komunity (divadelní představení či výstava
fotografií místní mládeže na určitá témata, filmové kluby, specifická
podpora členů komunity z pohledu kulturní identity, sebevědomí a
překonávání traumat různého charakteru apod.)
výchovně/ vzdělávací a edukační aktivity pro cílové skupiny a
pro laickou i odbornou1 veřejnost s cílem posilovat vzdělávání v informační
společnosti a přispívat k rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle
měnícím se světě (komunitní knihovny, mimoškolní doučování, motivační
semináře/workshopy pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu
práce, podpora zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou, přednášky
a besedy s odborníky s cílem informovat o možnostech, diskutovat o
účinných vylepšeních či místních inovacích, podvečerní kluby, sdílecí
kruhy, promítání filmů, točení dokumentů apod.)2
environmentální aktivity a podpora jejich využití v rámci komunitní
práce (aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity,
sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní zahrada/
dílna/ doprava, obnova tradičního využívání krajiny, péče o krajinu, péče
o kulturní či přírodní památky, údržba turistických tras a cyklostezek
atd.)
2
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aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické
činnosti (péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či generační
výpomoci,
podpora mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce,
otevřené (dobrovolnické) komunitní kluby a komunitní setkávání jako
prevence sociálního vyloučení, sousedský jarmark, komunitní kavárna či
sdílená kuchyň nebo jídelna, spižírna, lokální potravinová banka včetně
zajištění distribuce jídla, pomůcek, potřeb pro domácnost nebo ošacení,
bazar, sociální šatník a pomoc v nouzi, pořádání veřejných sbírek za účelem
podpory těch nejpotřebnějších v obci atd.
aktivity podporující komunitní sdílení prostor, vybavení, pomůcek
(např. sdílené dílny, zahrady, zpracovny ovoce, zeleniny, medu, moštárny
apod.)
komunitní projekty/aktivity propojující lidi
s obdobnými
problémy, např. rodiče s dětmi s hendikepem či rodiče samoživitelé,
svépomocné a podpůrné skupiny rodičů, sdružení pečujících, kluby seniorů,
skupinové kluby s přesahem do rozvoje kompetencí, osvojování si nových
návyků a zvyklostí, rozšiřování si obzorů v různých disciplínách (projekt
může zahrnovat např. vzdělávání, konzultace, facilitace, výjezdové
pobyty apod.)
mezigenerační projekty, např. dobrovolné hlídání a vyzvedávání dětí
aktivními seniory nebo staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů,
osamělých občanů a lidí žijící v izolaci místními dobrovolníky s cílem
posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu sounáležitosti, programy
podporující mezigenerační dialog a soužití (projekty mohou být postavené
na práci koordinátora, který zajišťuje podporu pro rozvoj těchto aktivit,
způsobilým výdajem může být i pojištění dobrovolníků a drobné výdaje
spojené např. s dopravou apod.)
podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob v rodinách včetně
podpory dalších pečujících členů rodiny při naplňování jejich specifických
potřeb
podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci
(aktivity terapeutické a psychologické podpory cílené na rodiny s dětmi a
na děti ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, aktivity
zaměřené na prevenci rizikového či problémového chování, podpora vzniku
a fungování rodičovských svépomocných skupin, prevence předčasných
odchodů ze vzdělávání apod.)
komunitní venkovské tábory, dětské komunitní kluby a jiné
možnosti péče o děti
s cílem podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě („sami sobě“)
podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě
posilování rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem
komunikačních a psychosociálních dovedností
programy podporující mezigenerační dialog a soužití
doplňkově osvětové akce na podporu rodiny pro veřejnost a
volnočasové aktivity
1 Odbornou veřejností se myslí např. pracovníci obcí, místních dobrovolných spolků a NNO, zaměstnavatelů,
podnikatelů atd.
2 Lidé se něco nového dozvídají a současně se podílí na organizaci takové akce, tj. aktivně se zapojují, participují.
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