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A) ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

1. V případě, že se jedná o pobytovou službu, jejíž sídlo se nachází na území MAS, je možné 
podporovat i cílovou skupinu, která nemá trvalé bydliště na území MAS? Tj. je 
registrována na celou ČR?  

 
Ve specifických podmínkách je to definováno následovně: Při závěrečném ověření způsobilosti 
projektu jsou klíčové dopady projektu na území (Území MAS vymezené ve schválené strategii 
CLLD. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.) – toto území musí mít z 
realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch (může být upřesněno ve výzvě 
nositele). Projekt zaměřený na rekonstrukci objektu nacházejícího se na území MAS je způsobilý 
bez ohledu na místo bydliště cílové skupiny.  

2. Využívání vozidla v terénní/ambulantní sociální službě mimo území MAS (např. se 
jedná o svoz uživatelů do denního stacionáře – který je na území MAS, ale uživatelé jsou 
i z obcí, které se nacházejí mimo území MAS) 

 
Pořízení automobilu musí být spojeno s výkonem terénní/ambulantní sociální služby na území, 
které je vymezeno pověřovacím aktem/úmyslem objednatele. Žadatel by měl využívat nakoupený 
majetek pouze v rámci tohoto území. Pokud obsluhuje služba více území, musí žadatel dodat 
pověření na všechna území a žádost by se podávala v místě, kde má sídlo/místo pro poskytování 
služby. Přesahy (= v tomto případě klienti bydlící mimo MAS) mimo území MAS jsou 
problematické a mělo by dojít k pokrácení způsobilých výdajů. 
 
3. Způsobilost cílové skupiny: Žadatel poskytuje služby pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory a auto by chtěli využívat pro obě služby. Mohou být podpořeni i 
senioři (jezdit v podpořeném autě)?  

 
Obecně platí, že služba nesmí být poskytována výhradně skupině seniorů, ale pokud se senior 
účastní služby, která je poskytována i ostatním skupinám, není to na překážku.  
 
4. Způsobilost cílové skupiny: Co se stane v případě, že žadatel nebude schopen prokázat, 

že auto nevyužívají i senioři, kteří nemají přiznaný některý ze stupňů míry závislosti? 
Bude se nějak poměrně krátit dotace? Žadatel tvrdí, že jako terénní služba nemůže od 
klientů zjišťovat, zda příspěvek má nebo nemá, tudíž by s prokazováním způsobilosti 
cílové skupiny mohl být docela problém. 

 
Odpověď vychází z výše uvedeného. Pokud bude služba poskytována i jiným cílovým skupinám 
než seniorům, toto se neřeší. Pokud je jedinou cílovou skupinou skupina seniorů, pak se jedná o 
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nepodporované aktivity.  Přiznaný některý ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních 
službách nehraje ve způsobilosti cílové skupiny roli. 
 
5. Způsobilost cílové skupiny: Vztahuje se podmínka o přiznání některého ze stupňů míry 

závislosti podle zákona o sociálních službách i na osoby se zdravotním postižením? Tj. 
mohou být podpořeni pouze klienti s příspěvkem nebo i klienti, kteří na tento příspěvek 
nedostanou (ale mají například invalidní důchod) a spadají do kategorie ekonomicky 
aktivních osob se zdravotním postižením? 

 
Nerozlišujeme mezi skupinami ekonomicky aktivními a neaktivními, ale cílové skupiny jsou ve 
výzvě nastaveny jako osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se 
zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči nehraje při posuzování způsobilosti cílové skupiny 
roli). 
 
 

B) SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

1. Musí být vybudované sociální bydlení bezbariérové?  
 

Toto záleží na cílové skupině, jíž je bydlení určeno, tj. pokud přislíbím, že se budu zaměřovat na 
osoby v seniorském věku tak by byt měl být bezbariérový. Pokud se zaměřím např. na cílovou 
skupinu – osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, tak byt bezbariérový být nemusí. 
 
 

2. Je cílová skupina muži a ženy v seniorském věku způsobilá? V kritériích 
závěrečného ověření způsobilosti je definováno – „Cílovou skupinou projektu jsou 
osoby v ekonomicky aktivním věku“, nejde to proti sobě? 

 
Ve specifických pravidlech v části 3.4.2 Cílové skupiny jsou uvedeni i „muži a ženy v seniorském 
věku“ – pozor však na další podmínky poskytnutí sociálního bydlení a to hlavně na str. 76 a dále, 
kde je uvedeno: „nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není 
v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů užívajících 
domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 – 64 let)…“  Podmínku „Cílovou 
skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku“ lze chápat jako podmínku, že senioři 
nejsou výhradní cílovou skupinou. 
 

 
3. Lze cílovou skupinu „osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají 

jinou možnost bydlení)“ chápat i jako mladé dospělé, kteří stále ještě bydlí u rodičů 
(např. v dětském pokoji), ale už by bylo vhodné, aby založili samostatnou 
domácnost? 

 
Osoby přechodně bydlící u příbuzných či přátel, jsou jako cílovou skupinou myšleny ty osoby, 
které zde přebývají skutečně „přechodně“. Nejedná se tedy o trvale přihlášené rodinné 
příslušníky, kteří se v tomto bydlišti zdržují dlouhodobě.  Jedná se o osoby, kteří pobytem u 
rodinných příslušníků, či známých řeší krizovou situaci, kdy nemají jinou možnost bydlení. 


