
LEGENDA 2 – IZRAVNI I NEIZRAVNI KORISNICI 
UPUTA: 

U  kućice  predviđene  za  odgovore  na  pitanja  III.  14.  i  15.  U  OPISNOM  OBRASCU  PONUDE  ZA 
INICIJALNU SURADNJU unesite šifru određene korisničke skupine na koju je projekt usmjeren. 

Izravna korisnička skupina  je ona skupina korisnika koja je najzastupljenija u projektima kao korisnik 
aktivnosti ili usluga. 

Neizravna korisnička skupina je ona skupina korisnika koja je također u značajnoj mjeri obuhvaćena 
projektom, uz izvornu korisničku skupinu, ili se pak pomoću nje može definirati podskupina unutar izravne 
skupine na koju je projekt usmjeren.

KORISNIČKA SKUPINA Šifra 

opća populacija građana 1

nacionalne manjine 2

Romi 3

žene 4

seksualne manjine 5

žrtve obiteljskog nasilja 6

žrtve trgovine ljudima 7

azilanti 8

zatvorenici 9

žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava 10

djeca - opća populacija 11

mladi - opća populacija 12
djeca i mladi - opća populacija 13

Romska djeca i mladež 14

branitelji 15

obitelji i djeca branitelja 16

djeca ratnih stradalnika 17

udruge i građanske inicijative 18

poslovne organizacije 19

regionalna ili lokalna samouprava 20
obrazovne ustanove 21

akademska zajednica 22

nacionalne institucije vlasti 23

ustanove pružatelji socijalne skrbi 24

potrošači 25

opća populacija pacijenata 26

psihički bolesnici 27

osobe s kroničnim bolestima 28
osobe s HIV/AIDS-om 29

ovisnici o opojnim dorgama 30

ovisnici o alkoholu 31

ovisnici o nikotinu 32

eksperimentatori konzumacije droga 33

mladi s rizičnim oblicima ponašanja 34

starije i nemoćne  osobe 35

osobe s invaliditetom 36
psihički bolesne osobe 37

siromašne osobe 38

beskućnici 39

djeca s teškoćama u razvoju 40

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama 41

žene s invaliditetom 42

darovita djeca 43

djeca bez roditeljske skrbi 44

povratnici u poratna područja 45

stanovnici poslijeratnih zajednica 46

ruralno stanovništvo 47

mali poduzetnici i obrtnici 48
poljoprivrednici i ribari 49

turisti 50

turistički djelatnici 51

neka druga skupina - upišite Q


