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Հարգելի մասնակից, 
Շնորհակալություն մեր հետազոտությանն օժանդակելու համար: Ձեր օգնությամբ կգտնենք պետությունների և բազմազան էթնիկ խմբերի և փոքրամասնությունների այլ 
համայնքների (ներառյալ լեզվական, կրոնական, մշակութային և այլն) միջև համագործակցության հաջողված օրինակներ: 
Սույն ֆայլը pdf-ի տեսքով է, որը կարող եք լրացնել Ձեր համակարգչում: Խնդրում ենք լրացնել հնարավորինս շատ բաժիններ, սակայն առանց վարանելու վերադարձրեք ձևը մեզ, 
նույնիսկ եթե ոչ բոլոր բաժինները կարողանաք լրացնել: Խնդրում ենք լրացված ձևն ուղարկել էլեկտրոնային փոստի bridgebuilding@ecmi.de հասցեով մինչև 2016թ. 
ապրիլի 15-ը: Մեր հարցման կամ ընդհանրապես մեր հետազոտության մասին հարցերի դեպքում կարող եք դիմել մեզ էլեկտրոնային փոստի վերոհիշյալ հասցեով: 
Վերջին էջում խնդրում ենք լրացնել Ձեր կազմակերպության կապի տվյալները, քանի որ հնարավոր է, որ առավել մանրակրկիտ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկանանք 
կրկին կապ հաստատել Ձեզ հետ: Այդ տվյալները կպահվեն գաղտնի և կօգտագործվեն միայն հետազոտական նպատակների համար: 
Ուրախ կլինենք մեր զեկույցի վերջնական տարբերակը ներկայացնել Ձեզ այս տարեվերջին, երբ այն պատրաստ կլինի: Զեկույցը կազմվելու է անգլերեն: 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

1. Ձեր կազմակերպության անվանումը.  

2. Որ երկրում եք գտնվում:  

3. Որ համայնքում է Ձեր գրասենյակը:  

4. Շրջանի/համայնքի էթնիկ կազմը. 
• Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք տրամադրել տվյալներ 
• Եթե տվյալները հայտնի չեն, խնդրում ենք լավագույնս նկարագրել 

 

5. Կազմակերպությունը մտնում է հետևյալի կազմի մեջ …. 
Ընտրեք այն պատասխանը, որն առավելագույնս համապատասխանում է 
կազմակերպության իրավիճակին 

☐  կենտրոնական կառավարություն 
☐  շրջանային/մարզային կառավարություն 
☐  տեղական կառավարում 
☐  տեղական ինքնակառավարում/մշակութային ինքնավարություն 
☐  փոքրամասնության կառավարություն 
☐  այլ կառույց/կազմակերպություն  
Խնդրում ենք հստակեցնել.  
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Էթնիկ խմբերը և/կամ փոքրամասնության համայնքները հաճախ ձևավորում են կազմակերպություններ, որոնք ներկայացնում են նրանց շահերը և համակարգողի դեր կատարում 
տեղական իշխանությունների և մեծամասնական բնակչության հետ հաղորդակցության մեջ: Այդպիսի կազմակերպություններ կարող են լինել մշակութային միությունները, 
քաղաքական կուսակցությունները, դպրոցական միությունները կամ մարզական ակումբները: 
 

1. Ձեր համայնքում կա՞ն արդյոք էթնիկ և/կամ փոքրամասնության կազմակերպություններ, որոնք ակտիվ են:        ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Կազմակերպություն Փոքրամասնության համայնք Ոլորտ 

Օրինակ` նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ` դանիական 
փոքրամասնություն 

Օրինակ` կրթություն, 
մշակույթ, լրատվամիջոցներ, 
տնտեսություն 
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2. Միջմշակութային հաղորդակցություն 

Որոշ համայնքներում տեղական իշխանությունները մշակութային թեմաների ուղղությամբ մասնակցում են անդրսահմանային համագործակցությանը հարևան պետության հետ կամ 
այլ պետությունների հետ, որին ներգրավվում են էթնիկ խմբերը և/կամ փոքրամասնությունների համայնքները. օրինակ` հարևան պետության կամ մեկ այլ պետության հետ միասին 
կազմակերպում են համերգներ կամ այլ մշակութային միջոցառումներ, ստեղծում են միջմշակութային հանձնաժողովներ կամ խորհուրդներ, կամ իրականացնում են մշակութային 
փոխանակման ծրագրեր: 

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են նմանատիպ ծրագրեր:          ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 3 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ. Ձեր կազմակերպությունը կամ համայնքապետարանը մասնակցու՞մ է դրանցից որևէ մեկին: ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 
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3. Առողջապահություն և սոցիալական ծառայություններ 

Որոշ համայնքներ մասնակցում են անդրսահմանային համագործակցությանը հարևան պետության հետ կամ այլ պետությունների հետ, որին ներգրավվում են էթնիկ խմբերը և/կամ 
փոքրամասնությունների համայնքները: Այդ համագործակցությունը կապված է առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների հետ, և նպատակ ունի բարելավել 
բուժօգնության և սոցիալական աջակցության հասանելիությունը փոքրամասնության համայնքի համար: Օրինակները կարող են ներառել բժիշկների և բուժքույրերի 
վերապատրաստման համատեղ դասընթացները, փոքրամասնության ներկայացուցիչների համար հատուկ տեղեր ամրագրելը բժշկական համալսարաններում, կամ օժանդակությունը 
հիվանդանոցներին կամ խնամքի հաստատություններին, կամ սոցիալական այլ ծառայությունների մատուցումը: 

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են համագործակցության նմանատիպ ծրագրեր: ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 4 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ. Ձեր կազմակերպությունը կամ համայնքապետարանը մասնակցու՞մ է դրանցից որևէ մեկին: ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 
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4. Կրթություն 
Որոշ համայնքներ համագործակցում են հարևան պետության հետ կամ այլ պետությունների հետ` կապված էթնիկ խմբերի և/կամ փոքրամասնության համայնքների կրթության 
խնդիրների հետ: Նրանք կարող են ունենալ սովորողների և ուսուցիչների փոխանակումներ, դասավանդման նյութերի միասնական մշակումներ, համատեղ ուսուցման ծրագրեր 
բուհերում և այլն: 

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են կրթությանն առնչվող համագործակցության նմանատիպ ծրագրեր:           ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 5 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ. Ձեր կազմակերպությունը կամ համայնքապետարանը մասնակցու՞մ է այդ ծրագրերիցորևէ մեկին:        ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 

     



 Կամուրջների կառուցումը և ինտեգրումը բազմազան հասարակություններում 

 

5. Լրատվամիջոցներ 
Որոշ համայնքներ լրատվամիջոցներին առնչվող անդրսահմանային համագործակցություն ունեն հարևան պետության հետ կամ այլ պետությունների հետ, որին ներգրավվում են 
էթնիկ խմբերը և/կամ փոքրամասնությունների համայնքները: Օրինակ` լրատվամիջոցների համատեղ հանձնաժողովներ, լուրերի փոխանակում կամ լրագրողների 
վերապատրաստման համատեղ դասընթացներ: 

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են համագործակցության նմանատիպ ծրագրեր:     ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 6 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ. Ձեր կազմակերպությունը կամ համայնքապետարանը մասնակցու՞մ է դրանցից որևէ մեկին: ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 

     



 Կամուրջների կառուցումը և ինտեգրումը բազմազան հասարակություններում 

 

6. Տնտեսություն (առևտուր, զբոսաշրջություն, զբաղվածություն) 
Որոշ համայնքներ մասնակցում են անդրսահմանային համագործակցությանը հարևան պետության հետ կամ այլ պետությունների հետ, որը վերաբերում է տնտեսական խնդիրներին 
(առևտուր, զբոսաշրջություն կամ զբաղվածություն), և որին ներգրավվում են տեղի էթնիկ խմբերը և/կամ փոքրամասնությունների համայնքները: Օրինակներ կարող են լինել 
զբոսաշրջության համատեղ հանձնաժողովները, ձեռնարկատերերի ժողովները, անդրսահմանային ճանապարհորդների տեղեկատվական կենտրոնները կամ ձեռնարկատերերի և 
աշխատողների վերապատրաստման համատեղ կենտրոնները: 

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են կրթությանն առնչվող համագործակցության նմանատիպ ծրագրեր:            ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 7 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ. Ձեր կազմակերպությունը կամ համայնքապետարանը մասնակցու՞մ է դրանցից որևէ մեկին: ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
c. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 

     



 Կամուրջների կառուցումը և ինտեգրումը բազմազան հասարակություններում 

 

7. Քաղաքական մասնակցություն 
Որոշ համայնքներ և շրջաններ մեխանիզմներ ունեն` իրենց տարածքում բնակվող էթնիկ խմբերին և/կամ փոքրամասնությունների համայնքների քաղաքական մասնակցությունը 
երաշխավորելու համար: Օրինակները ներառում են ներկայացվածությունը համայնքի ավագանու կամ տեղական խորհրդարանի, նախարարությունների կամ հանձնաժողովների 
կազմում, իրավական փոփոխությունների և քաղաքական որոշումների շուրջ խորհրդակցությունները, մշտական հանձնաժողովները կամ տեղական խորհրդարաններում ամրագրված 
որոշակի տեղերը: 

a. Ձեր համայնքում կամ շրջանում Ձեզ հայտնի՞ են նմանատիպ մեխանիզմներ:     ԱՅՈ ☐  ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել թիվ 8 հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 

     



 Կամուրջների կառուցումը և ինտեգրումը բազմազան հասարակություններում 

 

8. Ինստիտուտներ 
Որոշ համայնքներ ունեն ինստիտուտներ, որոնք աջակցում են իրենց տարածքում բնակվող փոքրամասնությունների համայնքների հետ նրանց համագործակցությանը, օրինակ` 
էթնիկ խմբերի և/կամ փոքրամասնությունների հարցերով պատասխանատու նախարար կամ նախարարություն, մշտական հանձնաժողովներ որոշաի ոլորտներում կամ 
փոքրամասնությունների խորհուրդներ:  

a. Ձեր համայնքում Ձեզ հայտնի՞ են նմանատիպ ինստիտուտներ:              ԱՅՈ ☐ ՈՉ ☐ 
Եթե ՈՉ, խնդրում ենք անցնել վերջին հարցին: 

b. Եթե ԱՅՈ, խնդրում ենք մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ. 

Միջոցառում Տեսակ Մակարդակ Ով է նախաձեռնել 
համագործակցությունը 

Ռեսուրսներ/ 
ֆինանսավորում 

Օրինակ, նախաձեռնության անվանումը, հակիրճ նկարագրությունը Օրինակ, համատեղ 
կոմիտե, կարճատև 
ծրագիր, երկկողմ 
պայմանագիր 

Օրինակ, տեղական, 
պետական, անդրսահ-
մանային, հայրենի 
պետության հետ 

Օրինակ, Ձեր 
փոքրամասնության համայնքը, 
տեղական իշխանությունները, 
արտաքին սուբյեկտ 

Օրինակ, դրամաշնորհ, 
կազմակերպական 
ֆինանսավորում, ոչ 
դրամական օգնություն 

     



 Կամուրջների կառուցումը և ինտեգրումը բազմազան հասարակություններում 

 

9. Ձեր համայնքում կա՞ արդյոք համագործակցության ծրագիր, ինստիտուտ կամ նախաձեռնություն, որին մասնակցում է մեկ կամ մեկից ավելի էթնիկ խումբ և/կամ 
փոքրամասնության համայնք, և որը Դուք համարում եք խիստ հաջողված կամ` լավ փորձի օրինակ: Պատմեք մեզ այդ մասին:  

 
Շնորհակալություն մեր հետազոտությանն օժանդակելու համար: 
Հետազոտական նպատակների համար հնարավոր է, որ կապ հաստատենք Ձեր կառույցի հետ և խնդրենք լրացուցիչ տեղեկություններ կամ որոշակի պարզաբանումներ: Եթե 
համաձայն եք անհրաժեշտության դեպքում մեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ, ապա խնդրում ենք ստորև լրացնել այն անձի տվյալները, ում հետ կարող են կապ 
հաստատել մեր հետազոտողները: 
 
Անձի տվյալները 

Անուն  

Պաշտոն  

Էլ-փոստ  

Հեռախոս  
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