
LEGENDA 2 – IZRAVNI I NEIZRAVNI KORISNICI 

UPUTA: 

U kućice predviđene za odgovore na pitanja  II.  7.  i  8.  U OPISNOM OBRASCU PRIJAVE unesite  šifru
određene korisničke skupine na koju su projekti ili programi usmjereni. 

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

akademska zajednica 1
azilanti 2
beskućnici 3
branitelji - veterani 4
civilni invalidi rata 5
civilni stradalnici 6
darovita djeca i mladi 7
djeca - opća populacija 8
djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi 9
djeca do 14 godina 10
djeca od 14 do 18 godina 11
djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi 12
djeca ratnih stradalnika 13
djeca s poremećajima u ponašanju 14
djeca s teškoćama u razvoju 15
djeca u riziku od socijalne isključenosti 16
gluhe osobe 17
gluhonijeme osobe 18
građani – opća populacija 19
ilegalni imigranti 20
inovatori 21
invalidi Domovinskog rata 22
invalidi rada 23
izbjeglice i prognanici 24
izviđači 25
jedno roditeljske obitelji 26
lokalna i regionalna samouprava 27
lovci 28
ljubitelji životinja 29
mali i srednji poduzetnici i obrtnici 30
manjine - općenito 31



predstavnici medija 32
mladi - opća populacija 33
mladi s poremećajima u ponašanju 34
mladi s rizičnim oblicima ponašanja 35
mladi s teškoćama u razvoju 36
nacionalne manjine 37
navijačke skupine 38
nezaposleni 39
novorođenčad 40
obitelji 41
obitelji branitelja 42
odgojno-obrazovne ustanove 43
odgojno-obrazovni djelatnici 44
opća populacija pacijenata 45
osobe s cerebralnom i dječjom paralizom 46
osobe s mentalnom retardacijom 47
osobe s psiho-socijalnim teškoćama 48
osobe s mišićnom distrofijom 49
osobe s multiplom sklerozom 50
osobe s miastenijom gravis 51
osobe s amputacijom 52
osobe s paraplegijom/tetraplegijom 53
osobe s transplantiranim organima 54
osobe koje boluju od kroničnih bolesti 55
osobe koje boluju od malignih bolesti 56
osobe koje boluju od zaraznih bolesti 57
osobe s HIV/AIDS-om 58
osobe s invaliditetom 59
osobe s intelektualnim teškoćama 60
osobe starije životne dobi 61
osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe 62
ovisnici i liječeni ovisnici 63
ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu 64
ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu 65
ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama 66
policijski službenici 67
poljoprivrednici i ribari 68
poslodavci 69
poslovne organizacije 70
potrošači 71
povratnici u poratna područja 72
pravosudni djelatnici 73
regionalna ili lokalna samouprava 74
roditelji 75



roditelji djece s teškoćama u razvoju 76
Romi 77
romska djeca i mladi 78
ruralno stanovništvo 79
seksualne i rodne manjine 80
sindikati 81
slijepe i slabovidne osobe 82
sportaši 83
sportaši s invaliditetom 84
sportski djelatnici 85
stanovnici poslijeratnih zajednica 86
ratni stradalnici 87
studenti 88
tijela državne uprave 89
trudnice 90
turisti 91
turistički djelatnici 92
učenici 93
udruge i građanske inicijative 94
umirovljenici 95
ustanove socijalne skrbi 96
ratni veterani 97
obitelji s troje i više djece 98
volonteri 99
zatvorenici i bivši zatvorenici 100
zdravstvene ustanove 101
žene 102
žene poduzetnice 103
žene pripadnice nacionalnih manjina 104
žene ruralnih područja 105
žene žrtve obiteljskog nasilja 106
žene s invaliditetom 107
žrtve i svjedoci teških kaznenih djela 108
žrtve i svjedoci ratnih zločina 109
žrtve katastrofa 110
žrtve nasilja 111
žrtve obiteljskog nasilja 112
žrtve trgovine ljudima 113
žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava 114
ostali 115


