
Ndërtimi i urave dhe integrimi në shoqëri shumë-etnike 
  

 

I nderuar pjesëmarrës, 
Faleminderit shumë për mbështetjen që i jepni hulumtimit tonë dhe ndihmës tuaj të drejtpërdrejtë për të gjetur shembuj pozitivë të bashkëpunimit ndërmjet 
shteteve dhe grupeve të ndryshme etnike apo komuniteteve të tjera të pakicave (përfshirë ato  gjuhësore, fetare, kulturore, etj)! 
Kjo dosje është në format PDF, të cilën ju mund ta plotësoni në kompjuterin tuaj. Ju lutemi plotësoni sa më shumë seksione që mundeni, por mos hezitoni që të 
na e ktheni dosjen e plotësuar edhe  në qoftë se ju nuk keni mundur të plotësoni të gjitha pjesët e saj. Formën e plotësuar ju lutemi na e dërgoni në email 
adresën  building@ecmi.de deri më datë 15 prill 2016. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me hulumtimin apo anketën tonë, ju mund të na dërgoni pyetjet tuaja 
në të njëjtën email adresë. Në faqen e fundit ne do të ju kërkojmë detajet e kontaktit të organizatës suaj, sepse ne në ndërkohë mund të ju kontaktojmë përsëri 
për informacion më të detajuar. Këto të dhëna do të trajtohen në mirëbesim dhe do të përdoren vetëm për qëllime të hulumtimit tanë. 
Rrjedhimisht, në fund të hulumtimit do ta kemi kënaqësinë që të ndajmë  me ju raportin përfundimtar pasi që ta kemi hartuar atë në fund të këtij viti. Raporti 
do të hartohet në gjuhën angleze. 

PROFILI INSTITUCIONAL 

1. Cili është emri dhe funksioni i zyrës 
tuaj? 

 

2. Në cilin shtet është e vendosur dhe 
funksionon zyra e juaj? 

 

3. Në të cilën/at komuna është e 
vendosur zyra juaj? 

 

4. Përbërja etnike e rajonit / komunës 
• Ju lutem jepni të dhënat nëse 

është e mundur 
• Nëse të dhënat nuk janë të 

njohura, atëherë përshkruani sa 
mirë që të mundeni 

 

5. A është zyra juaj pjesë e .... 
Ju lutem shënoni katrorin që më së 
miri i përgjigjet/përshtatet situatës 
së institucionit tuaj 

☐ institucion i qeverisë qendrore  
☐  institucion i qeverisjes regjionale  
☐  institucion i qeverisjes lokale  
☐  institucion i vetëqeverisjes lokale /autonomi kulturore   
☐  institucion që trajton çështjet e pakicave  
☐  institucion tjetër /organizatë  
Ju lutem specifikoni :  

mailto:building@ecmi.de
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Etnike dhe/ose komunitetet pakicë shpesh formojnë organizata që përfaqësojnë interesat e tyre dhe punojnë si një ndërmjetës për komunikim me autoritetet 
lokale dhe popullatës shumicë. Organizata të tilla mund të jenë shoqatat kulturore, partitë politike, shoqatat e shkollave, apo klubet sportive. 
 

1. A ekzistojnë organizata të komuniteteve pakicë që janë aktive në komunën tuaj?  PO ☐ JO ☐ 
Nëse PO, ju lutemi na jepni pak më shumë informata në lidhje me to: 

Organizata  Komuniteti pakicë Fusha e veprimit  
Shembull: emri i iniciativës, një përshkrimi i shkurtër P.sh Komuniteti 

Danez 
P.sh arsimi, kultura,  
media, ekonomia 
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2. Komunikimi ndërkulturor  

Në disa komuna, autoritetet lokale marrin pjesë në bashkëpunimin ndërkufitar në çështjet kulturore me shtetet fqinje apo shtetet e tjera në të cilat grupet 
etnike/komunitetet pakicë janë të përfshira. Për shembull: në koncerte të organizuara goxha shpesh apo ngjarje të tjera kulturore, komitete apo këshilla 
ndërkulturorë, ose në programe të shkëmbimit për sa i përket çështjeve kulturore me shtetet fqinje apo me ndonjë shtet tjetër. 

a. A jeni të njohur për projekte/bashkëpunime të tilla të ngjashme në komunën tuaj? PO ☐ JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni tek pyetja numër 3. 

b. Nëse PO: A është zyra juaj e përfshirë në ndonjë nga këto aktivitete/iniciativa? PO ☐ JO ☐ 
c. Nëse PO;  ju lutemi na jepni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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3. Shërbimet shëndetësore dhe sociale  

Disa komuna marrin pjesë në bashkëpunimin ndërkufitar me një shtet fqinj apo shtete të tjera në të cilat grupet etnike/komunitetet pakicë janë të përfshirë në 
lidhje me shërbimet shëndetësore dhe sociale për të përmirësuar qasjen në kujdesin shëndetësor dhe atë social për komunitetin përkatës pakicë. Shembujt do 
të përfshijnë kurse të përbashkëta trajnimi për mjekët dhe infermierët, vende të rezervuara në universitete për persona që i përkasin një komuniteti të caktuar 
pakicë që synojnë të studiojnë për mjekësi, ose mbështetje për spitalet, objektet e kujdesit shëndetësor, dhe oferta për shërbime të tjera sociale. 

a. A jeni në dijeni për projekte/bashkëpunime të tilla të ngjashme në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 4. 

b. Nëse PO: A është komuna e juaj e përfshirë në ndonjë nga këto projekte/iniciativa? PO ☐ JO ☐ 
c. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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4. Arsimi  

Komunat në disa raste bashkëpunojnë me vendet fqinje apo vendet e tjera në lidhje me çështjet e arsimit për grupet etnike/komunitetet pakicë. Ato mund të 
kenë shkëmbejnë për sa i përket përvojave të studentëve dhe mësimdhënësve, zhvillimit të përbashkët të materialeve mësimore, programeve të përbashkëta 
studimore në universitete, etj. 

a. A jeni në dijeni për projekte/bashkëpunime të tilla të ngjashme në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 5. 

a. Nëse PO: A është komuna e juaj e përfshirë në ndonjë nga këto projekte/iniciativa? PO ☐ JO ☐ 
b. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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5. Media 

Disa komuna kanë iniciativa të bashkëpunimit ndërkufitar me një shtet fqinj apo një shtet tjetër në lidhje me mediet, në të cilën janë të përfshirë grupet 
etnike/komunitetet pakicë. Shembujt përfshijnë bordet e zakonshme të medieve, shkëmbimin e lajmeve, ose trajnime të përbashkëta për gazetarët. 

a. A jeni në dijeni për projekte/bashkëpunime të tilla të ngjashme në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 6. 

b. Nëse PO: A është komuna e juaj e përfshirë në ndonjë nga këto projekte/iniciativa? PO ☐ JO ☐ 
c. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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6. Ekonomia (Tregtia, turizmi, punësimi)  

Disa komuna marrin pjesë në bashkëpunimin dhe iniciativa ndërkufitare me një shtet fqinj apo një shtet tjetër në lidhje me çështjet ekonomike të tilla si tregtia, 
turizmi, apo në çështje të ndërlidhura me punësimin në të cilin bashkëpunimi janë të përfshirë grupet lokale etnike dhe/ose komunitetet pakicë. Shembuj të 
këtij lloji të bashkëpunimit janë bordet/komitetet e zakonshme të turizmit, forume për sipërmarrësit, qendra për ofrimin e informacionit të udhëtarëve të të dy 
anëve të kufirit apo qendra të përbashkëta trajnimi për sipërmarrësit dhe punonjësit. 

a. A jeni në dijeni për projekte/bashkëpunime të tilla të ngjashme në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 7. 

b. Nëse PO: A është komuna e juaj e përfshirë në ndonjë nga këto projekte/iniciativa? PO ☐ JO ☐ 
c. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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7. Pjesëmarrja politike 

Disa komuna dhe regjione (qarqe) kanë mekanizma për t’i garantuar grupeve etnike apo komuniteteve pakicë pjesëmarrjen e tyre politike në atij rajoni/zone, 
të tilla si përfaqësimi në këshillat komunalë dhe në parlamentet lokale, në ministritë ose komitetet apo proceset e konsultimit për ndryshimet ligjore dhe 
vendimet politike që prekin interesat e tyre, në komisionet e përhershme ose u garantojnë vende fikse në parlamentet lokale. 

a. A jeni në dijeni për ndonjë mekanizëm të tillë të ngjashëm në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 8. 

b. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, projekte 
afat-mesme, 
marrëveshje bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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8. Institucionet  

Disa komuna kanë institucione të cilat lehtësojnë bashkëpunimin e tyre me komunitetet pakicë në territorin e tyre, siç janë ministri ose ministria përgjegjëse 
për grupet etnike ose çështjet e pakicave, komitetet për çështje të veçanta, apo këshillat që trajtojnë çështje të pakicave. 

a. A jeni në dijeni për ndonjë institucion të tillë të ngjashëm në komunën tuaj? PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutemi vazhdoni në pyetjen numër 9. 

b. Nëse PO, ju lutemi na ofroni pak më shumë informata: 

Aktiviteti  Lloji Niveli  Kush ka qenë 
nismëtar i 
bashkëpunimit? 

Burimet/ 
Financat  

P.sh emri i iniciativës, përshkrim i shkurtët   P.sh Komitete te 
përbashkëta, 
projekte afat-mesme, 
marrëveshje 
bilaterale  

P.sh nivel lokal, 
shteti, 
ndërkufitar,  

P.sh komunitetet 
pakicë, qeveria 
lokale, palë të 
jashtme  

P.sh grant, financim 
institucional, 
kontribut pa 
përfshirje të parasë 
së gatshme  
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9. A ekziston ndonjë iniciativë bashkëpunimi, institucion ose projekt në komunën tuaj që përfshin një ose më shumë grupe etnike / komunitete pakicë 
që ju e konsideroni si shumë të suksesshëm, ose si një shembull të praktikës së mirë? Na tregoni më shumë në lidhje me të! 

 

 

Ju faleminderit për mbështetjen që i bëtë hulumtimit tanë! 

Për qëllime të mëtutjeshme të hulumtimit, mund të jemi në nevojë dhe një pozicion që të kontaktojmë zyrën tuaj për informacion shtesë apo për sqarimin e të 
dhënave të ofruara. Nëse natyrisht ju jeni dakord që të na ofroni më shumë informacion (nëse është e nevojshme), ju lutem në rubrikat më poshtë shkruani 
detajet e kontaktit të personit që ne mund ta kontaktojmë. 
 

Detajet e kontaktit 

Emri  

Pozita 
 

 

Email 
 

 

Nr. i 
telefonit 
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