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1 PODPOROVANÉ AKTIVITY A POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PRO OPZ 

  PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 1.1
108/2006 SB., S CÍLEM SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ A PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ 
OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH 

 

Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na 
návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění 
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.  

Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené na podporu a 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, 
a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi1 u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet 
a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  

Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb 
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce).  

Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové 
budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní 
vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že toto vzdělávání přímo 
souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a současně je oblast vzdělávání pracovníků 
poskytovatele služby upravena v rámci vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 
2012/21/EU. Pro účely podpory sociálních služeb v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním 
pracovníků poskytovatele sociální služby rozumí:  

- vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách,  

a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,  

- vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních 
službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,  

- vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.  

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: 

 
 
Terénní programy - § 69 (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových 

                                                           
1
 Financování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb není přístupné v rámci aktivity 1.1 z důvodu 

financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. Fakultativní 
činnosti (doprovodné programy, činnosti, které navazují na poskytování základních činností sociální služby) nehospodářské 
povahy lze podpořit jako aktivity vyjmenované v části 1.2 této přílohy. Fakultativní činnosti budou financovány mimo režim 
veřejné podpory. 
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látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat 
rizika jejich způsobu života)  
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je 
ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte)  
 
Raná péče - § 54 (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, 
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu; služba je zaměřená na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby); služby poskytované 
rodinám s dítětem se specifickými potřebami umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální 
začlenění a působí preventivně proti jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou 
díky podpoře služeb rané péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a ekonomického života 
společnosti)  
 
Krizová pomoc - § 60 (poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními 
silami; krizová pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci člověku v akutní krizi, ale 
zahrnuje několik intervencí s osobou v krizi, včetně jejího předání do následné péče, pokud to její stav 
vyžaduje); u této služby sociální prevence bude podporována i pobytová forma jejího poskytování  
 
Kontaktní centra - § 59 (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách; 
cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek) 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze cílová 
skupina osob ve věku od 15 do 26 let2

 ohrožených společensky nežádoucími jevy s důrazem na 
podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce); cílem 
služby je zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace  
 
Sociální rehabilitace - § 70 (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí); u této 
služby sociální prevence bude podporována pouze terénní a ambulantní forma jejího poskytování  
 
Podpora samostatného bydlení - § 43 (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění)  
 
 

Odlehčovací služby - § 44 (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním prostředí o 
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení); u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího poskytování 

 

                                                           
2
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mohou poskytovat sociální službu i cílové skupině osob mladších 15 let, avšak z 

prostředků OPZ budou hrazeny jen výdaje nezbytné pro práci s cílovou skupinou osob ve věku od 15 do 26 let. Poskytovatel 
při kontrole doloží, že dotace byla využita pro práci s podporovanou cílovou skupinou (poskytovatel vede samostatnou 
evidenci cílové skupiny podporované z OPZ). 
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 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 1.2
 

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které 
mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS. 

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z 
cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se 
skutečně jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální 
služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány! 

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti: 

 

a) Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách3 
zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních 
podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená 
pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali 
trestnou činnost. Jedná se o programy sekundární a terciální prevence sociálně 
patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného 
pořádku4, včetně podpory účasti členů komunity na předcházení rizikových situací a řešení 
problémů ohrožených osob (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, 
tvorba obecních plánů prevence kriminality se zapojením komunity, asistenti prevence 
kriminality5, asistence obětem trestných činů při jednání s policií, soudy a dalšími úřady, 
mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny s dětmi, např. vzdělávání, 
aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc v krizových životních situacích, sociálně-
terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů6).  
 

b) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména 
pokud pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní 

                                                           
3
 Doporučujeme vycházet z Gabalovy Mapy sociálně vyloučených lokalit (http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-

vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl). V případě, že se na území MAS nenachází sociálně vyloučená lokalita, 
musí MAS existenci problémů spojených se sociálním vyloučením identifikovat ve své SCLLD. 
4
 Nejedná se o situační prevenci kriminality ve smyslu zavádění kamer a dalších bezpečnostních a ochranných prvků nebo o 

realizaci přednášek na téma bezpečnosti pro širokou veřejnost apod. 
5
 V rámci prevence kriminality budou podporovány aktivity, které jsou v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti 

asistentů prevence kriminality (APK) vydané Ministerstvem vnitra ČR viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-
pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx a http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-
vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx v části C3. V této výzvě nebudou podporovány rekvalifikační kurzy 
vztahující se k prevenci kriminality, do projektu vstupují již proškolení APK. Vzdělávání nových APK je v gesci MV ČR 
(speciální dotační titul na podporu a vzdělávání APK), případně dalších vzdělávacích institucí poskytujících shodné typy 
vzdělávání. Náklady na absolvování vzdělávání APK nejsou způsobilé v této výzvě (kurz MV ČR není akreditován). 
Způsobilé výdaje projektu: mzdy, provoz, výstroj APK atd. (viz metodika MV ČR). Oprávnění žadatelé: pouze obce, kde 
působí obecní policie (v obcích s udělenou výjimkou, kde je dohoda s PČR, nemohou být APK v projektech OPZ podpořeny, 
případná podpora bude v gesci MV ČR). ŘO OPZ bude s MV ČR konzultovat případné příjemce v OPZ s cílem zabránění 
duplicitní podpoře. 
6
 Jedná se o sociálně-terapeutické pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, které jsou určeny především 

pro rizikovou mládež. Cílem je umožnit cílové skupině zažít jiný model fungování, než který běžně zná díky 
znevýhodňujícímu prostředí, ve kterém žije. Příměstské tábory by svým zaměřením měly přispívat k podpoře sociálního a 
osobnostního rozvoje a k ochraně před působením negativních vlivů. 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl
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péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení 
pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny 
v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh 
práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně 
znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.). 
Například může jít o realizaci vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje psychosociálních a 
praktických dovedností, právního povědomí, posílení osobních kompetencí s cílem začlenění 
do běžné společnosti, zapojení cílové skupiny do realizace komunitních aktivit, programy 
rozvíjející kompetence v oblasti finanční gramotnosti a prevence zadluženosti, možnosti 
uplatnění se na trhu práce, zvyšování kvalifikace, získání odpovídajícího bydlení, mentoring, 
doprovázení a asistence mladým lidem při přechodu do samostatného života, vrstevnická 
pomoc atd.  
 

c) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 
(včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, mimo 
zdravotnické služby a péči (programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik 
u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním, 
svépomocné a aktivizační programy atd.).  
 

d) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve 
výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a 
resocializační programy7

 a programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem 
předcházení jejich dalšího násilného chování (programy sociálního výcviku a rozvoje 
sociálních a osobních dovedností s cílem sociální integrace, nalezení zaměstnání, 
psychologické poradenství atd.).  
 

e) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických 
dovedností, posilování osobních kompetencí v běžném životě, podpora právního povědomí a 
sebedůvěry s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, vzdělávání v oblasti 
finanční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a 
profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce, společenské začlenění osob 
vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života, programy 
učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při jednání s 
institucemi atd.). 
 

f) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí8
 zaměřené na preventivní 

programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a 
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů 
komunit do řešení situace ohrožených rodin atd.  

 
g) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná 

osobě závislé v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými příslušníky, 
příbuznými nebo známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními 
poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní 
mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.). Dle kvalifikovaných odhadů 

                                                           
7
 Jedná se pouze o programy akreditované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Např. asistence a doprovázení při odchodu z 

výkonu trestu odnětí svobody či při vykonávání alternativního trestu (spolupráce se sociálními kurátory, s Probační a 
mediační službou ČR při znovu začlenění osoby z cílové skupiny do společnosti a na trh práce). 
8
 Jedná se pouze o aktivity, které nejsou současně podporovány ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí. 
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je významná část veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče poskytována rodinnými 
příslušníky nebo jinými pečujícími. Podporovány budou zejména podpůrné služby určené pro 
pečující osoby - sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické 
poradenství v oblasti kombinování formální a neformální péče, možností využívání 
podpůrných sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče 
(supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční 
situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem na trh práce 
po ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany sociálních 
pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních 
pracovníků, kteří mohou pečujícím osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení pozice 
koordinátora podpory, tj. sociálního pracovníka na obcích, který bude pomáhat pečujícím 
osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost, zvyšovat kompetence a znalosti pečujících 
osob pro řešení problémů spojených s péčí o osobu závislou atd.). Cílem je zmírnění 
znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální 
péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli, 
neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšení informovanost pečujících osob 
o svých možnostech.  
 

h) Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - 
posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení 
zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, zvyšování 
sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního 
zaměstnání, jednání s institucemi atd.  
 

i) Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 
jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. 
Podporované aktivity se týkají řešení problematiky bydlení prostřednictvím podpory sociální 
práce s klienty - preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou 
bydlení, např. programy prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k 
zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající 
spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka dle metodického 
podkladu MV ČR viz http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-
programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx v části H, klientské domovní samosprávy), 
zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí 
vzhledem k udržení bydlení, bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako 
důležité hodnoty, podpora ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, 
hospodárný životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora 
není určena na investice do sociálního bydlení (rekonstrukce, modernizace, nákup 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), na opravy a údržbu (a to ani v rámci 
křížového financování), na nájemné a kauce atd. Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou 
podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli pouze na vytváření nástrojů a systémů 
sociálního bydlení. Projekty, jejichž součástí bude i vytváření nástrojů a systémů sociálního 
bydlení, budou vždy pilotními, aktivity musí mít primárně přímý dopad na cílové skupiny osob 
(klientů).  

 
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních 
subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a 
dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního 
vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení 
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problémů v sociálně vyloučených lokalitách9. Vzhledem k tomu, že projekty v rámci této výzvy musí 
mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace a síťování nemohou být 
podporovány samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob (klienty). V 
této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesů 
střednědobého plánování) a na procesy související s vytvářením sítí sociálních služeb ve smyslu 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. síť sociálních služeb jako součást střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb kraje)10

. 

 
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří 
vykonávající přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. odborné 
pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, nikoli zaměstnanci realizátora projektu - 
projektový/finanční manažer, administrativní pracovník projektu, tj. pracovní pozice hrazené z 
nepřímých nákladů) s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými 
skupinami, a to v maximálním rozsahu do 24 hodin za kalendářní rok11. 
 

 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 1.3
 

Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet 
z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených strategiích komunitně 
vedeného místního rozvoje. Na řešení problematiky nezaměstnanosti spolupracují všichni klíčoví 
lokální aktéři, včetně příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. V projektech realizované aktivity by 
neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní 
znalost potřeb lokálního trhu práce.  

Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme žadatelům 
vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti s územně příslušnými 
kontaktními pracovišti ÚP ČR. 

Při přípravě a realizaci projektů je obvykle kladen důraz na individuální přístup k osobám z cílových 
skupin a na respektování jejich specifických potřeb, na logickou provázanost aktivit poskytovaných 
osobám z cílových skupin a na zahrnutí všech relevantních činností potřebných pro úspěšnou realizaci 
projektu v jasné vazbě na potřeby cílové skupiny a s ohledem na účelnost a hospodárnost 
vynaložených prostředků.  

Zároveň je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit 
provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce. 

a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a 
jeho udržení 

                                                           
9
 Koordinací a síťováním sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů se rozumí procesy spolupráce realizátorů 

projektů za účelem zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb a programů a vytváření inovativních přístupů při řešení 
problémů cílových skupin. Prostřednictvím vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností, koordinace aktivit a síťování budou 
poskytované služby a další programy komplexněji naplňovat specifické potřeby osob z cílových skupin. Příklady 
podporovaných aktivit: síťování poskytovatelů zaměřených na práci s vybranými cílovými skupinami, vzájemná výměna a 
sdílení zkušeností s prací s cílovou skupinou (např. metody a techniky práce), plánování a optimalizace vhodné podpory pro 
vybrané cílové skupiny osob, zavádění nových postupů v práci s cílovými skupinami, monitoring a evaluace činností a 
podpory směřované vůči cílovým skupinám atd. 
10

 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni bude podporováno v rámci Investiční priority 2.2 OPZ 
prostřednictvím specifické výzvy. 
11

 Jedná se o odborné vzdělávací programy s cílem zvýšení profesních kompetencí pracovníků organizace. Vzdělávání 
pracovníků organizace žadatel v projektu vždy řádně odůvodní s ohledem na prospěch cílové skupiny klientů. 
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b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce 

c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a 
realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a 
kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného 
zaměstnání  

Příklady podporovaných aktivit: 

 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 

 Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání 
nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části 
pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u 
kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny 

 JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho 
účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem 
dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných 
skupinových setkávání v malých skupinách 

 Řízené poradenství ke změně kvalifikace 

 Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu12 

 Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma) 

 Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, 
komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity 
jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce). 

Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné 
zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů na trhu 
práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce. 

 

V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 
 

- Volnočasové aktivity      
- PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt 
- Osvětová činnost/kampaně jako samostatný projekt 
- Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů  
- Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s 

účastníkem projektu 
- Zahraniční stáže 
- Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou vzdělávání realizačního týmu - sociálních 

pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to maximálně  
v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok 

- Kariérové poradenství pro žáky ZŠ 
- Projekty založené pouze na rekvalifikacích a dalším vzdělávání bez přímé uplatnitelnosti osob 

z cílových skupin na trhu práce  

                                                           
12

 Způsobilým nákladem jsou osobní náklady týkající se mentora, a to v souvislosti se zaměstnáním osoby z cílové 
skupiny a jejím zaučováním u daného zaměstnavatele. Mentor je součástí realizačního týmu, výdaje jsou 
vypláceny na základě pracovní smlouvy nebo dohod konaných mimo pracovní poměr (platí pravidlo o obvyklých 
mzdách/platech). Náklady na mentora lze také hradit jako nákup služeb od dodavatele na základě dodavatelské 
smlouvy. 
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- Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích (rozvoj lidských zdrojů bude 
podporován z Investiční priority 1.3 OPZ) 

Aktivity systémového charakteru (např. informační, analytické a monitorovací systémy trhu práce, 
tvorba systémů dalšího profesního vzdělávání), které jsou podporovány v rámci Investiční priority 1.4 
OPZ 
 

2 PODPOROVANÉ 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 

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 

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 pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let 

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 

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 
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hrách, na práci apod.) 

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. 

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 

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 

 

 

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. 

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 nejvíce ohrožené vyloučením a 
diskriminací v důsledku zdravotního stavu. 

Osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo 
běžný život společnosti, které se do něj v 
důsledku diskriminace z důvodu jejich 
zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 Sb., o 
rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon) nebo 
nepříznivého zdravotního stavu nemohou 
zapojit. 
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Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k 
věku. 

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

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 (zaměstnáním se pro tuto definici 
rozumí i výkon samostatně výdělečné) ani 
nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR 
jako uchazeč o zaměstnání) 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže 
uvedených charakteristik: 

 Osoby vedené Úřadem práce ČR v 
evidenci uchazečů o zaměstnání 
nepřetržitě déle než 5 měsíců 

 Osoby mladší 25 let 

 Osoby ve věku 50 a více let 

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 
(stupeň ISCED 0 – 2) 

 Osoby se zdravotním postižením  

 Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o 
osobu blízkou 

Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí 

Osoby vracející se na trh práce po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené 

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 

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 
Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu 
a mají ukončeno pouze primární či nižší 
sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní 
osoby mladší 25 let 

Osoby ve věku 15-24 let včetně, zařazené 
Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání nebo do evidence zájemců o 
zaměstnání Osoby ve věku 15-24 let včetně, 
které se neúčastní žádného vzdělávání nebo 
profesní přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou 
ani v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené 
Úřadem práce ČR 

 


