
                                                                                                         
 

 

Příloha č. 3  

Podporované cílové skupiny 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání jsou cílové skupiny 
vymezeny podle typu sociálního podniku.  
 

U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené 

nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:  
 
1.Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR) 

  

2. Osoby se zdravotním postižením – pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě:  
 

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu 

invalidní v I. až III. stupni 

b) b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně 
znevýhodněné)  

 
 

3. Osoby v nebo po výkonu trestu – pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, 
do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
výpis z rejstříku trestů)  

 

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení – pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v 
průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení 
domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách)  

 

5. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, která 
se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení 
Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).  

 

6. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; 
uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu 
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte nebo rozhodnutí 
soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)  

 

7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 6 
měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle 
zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu práce ČR, že v 
rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován příspěvek na živobytí podle 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).  

 
 



                                                                                                         
 
 

Integrovaný sociální podnik 

 
 
 
 

U environmentálních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na:  

 
1.Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)  

 

2. Osoby se zdravotním postižením – pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole 
na místě:  

¨ 
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se 

osobu invalidní v I. až III. stupni  
 

b)  potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně  
               znevýhodněné)  
 

3.Osoby v nebo po výkonu trestu – pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, 
do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
výpis z rejstříku trestů)  

 

 

 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby dlouhodobě či 

opakovaně 

nezaměstnané 

• Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než rok 

• Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla 

posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců 

Osoby se zdravotním 

postižením  

• Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti – osoby invalidní v I. až III. stupni a osoby zdravotně 

znevýhodněné 

Osoby v nebo po výkonu 

trestu 

• Osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení 

trestu 

Osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

• Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a 
to do 12 měsíců od opuštění zařízení 

Osoby pečující o jiné 

závislé osoby 

• Osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách 

Osoby pečující o malé 

děti 

• Osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku, uplynutím věku dítěte 

v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny 

projektu 

Osoby ohrožené 

vícenásobnými riziky 

• Osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního 

poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 



                                                                                                         
 

 

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení – pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v 
průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení  

domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách)  

 

5. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; 
uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu 
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte nebo rozhodnutí 
soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)  

 

6. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - pro účely této aktivity: 
osoby ve věku 55 – 64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání 
nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo osoby ve věku 55 – 64 let včetně, které nejsou 
zaměstnané a nejsou vedené ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani v evidenci zájemců o 
zaměstnání Úřadem práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)  

 

7. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě – pro účely 
této aktivity: lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, 
ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří jsou zařazení Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše 
ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří nejsou 
vedení ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR 
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci 
Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení) 
  
8. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, která 
se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení 
Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).  

 

9. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 6 
měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí  
podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu práce ČR, že v 
rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován příspěvek na živobytí 
podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi).  
 
 

Environmentální podnik 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby dlouhodobě či 

opakovaně nezaměstnané 

• Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než rok 

• Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla 

posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců 

Osoby se zdravotním 

postižením  

• Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti – osoby invalidní v I. až III. stupni a osoby zdravotně 

znevýhodněné 



                                                                                                         

 

Osoby v nebo po výkonu 

trestu 

• Osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení 

trestu 

Osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

• Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
a to do 12 měsíců od opuštění zařízení 

Osoby pečující o jiné 

závislé osoby 

• Osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách 

Osoby pečující o malé děti 

• Osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku, uplynutím věku 

dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové 

skupiny projektu 

Osoby ohrožené 

vícenásobnými riziky 

• Osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního 

poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Uchazeči a zájemci o 

zaměstnání a neaktivní 

osoby ve věku 50 a více 

let 

• Osoby ve věku 55 let – 64 let včetně, zařazené ÚP ČR do evidence 

uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo 

osoby ve věku 55–64 let včetně, které nejsou zaměstnané a nejsou ani 

v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené ÚP ČR 

Lidé mladší 30 let, kteří 

nejsou v zaměstnání, ve 

vzdělávání nebo 

v profesní přípravě 

• Jsou lidé mladší 20 let, kteří mají ukončené základní vzdělání a nejsou 

v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří jsou 

zařazeni ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo lidé mladší 

20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou 

zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří nejsou 

vedeni ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani v evidenci zájemců o 

zaměstnání ÚP ČR 


