
Пабудова мастоў і інтэграцыя ў разнастайных грамадствах 

 

Шаноўны ўдзельнік, 
  
мы выказваем удзячнасць за падтрымку нашага даследавання і дапамогу нам у пошуку станоўчых прыкладаў супрацы паміж дзяржавамі і этнічна 
разнастайнымі групамі ці іншымі супольнасцямі меншасцяў (уключна з моўнымі, рэлігійнымі, культурніцкімі і г.д.)! 
Гэты дакумент зроблены ў форме  pdf-файлу, каб Вы маглі яго запоўніць на сваім кампутары. Калі ласка, запоўніце максімальную колькасць палёў, 
аднак, не вагайцеся вярнуць нам гэты апытальнік, нават калі Вы не зможаце запоўніць усе палі. Калі ласка, дашліце запоўнены апытальнік на 
электронны адрас bridgebuilding@ecmi.de да 15-га красавка 2016. У выпадку пытанняў наконт нашага апытальніка ці даследавання цалкам, Вы 
можаеце звярнуцца да нас, напісаўшы на згаданы адрас. На апошняй старонцы мы просім Вас падаць кантактныя дэталі Вашай арганізацыі, каб 
пры неабходнасці мець магчымасць звязацца з Вамі для атрымання дадатковай інфармацыі. Усе дадзеныя канфідэнцыйныя і будуць выкарыстаныя 
выключна дзеля даследніцкіх мэтаў . 
Мы будзем радыя падзяліцца з Вамі нашай фінальнай справаздачай, пасля таго як яна з'явіцца ў канцы гэтага году. Справаздача будзе на англійскай 
мове. 

 

Профіль 

1. Як называецца Ваша арганізацыя?  

2. У якой краіне яна дзейнічае?  

3. У якой адміністрацыйная адзінцы яна 
знаходзіцца? 

 

4. Якую супольнасць яна прадстаўляе?  

5. Што ўваходзіць у яе сферу дзейнасці?  

 

 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de


Пабудова мастоў і інтэграцыя ў разнастайных грамадствах 

 

1. Міжкультурная камунікацыя 

У некаторых памежных рэгіёнах этнічныя групы і / ці супольнасці меншасцяў супрацоўнічаюць з інстытутамі суседніх краінаў у пытаннях культуры. 
Прыкладам можа быць супольна арганізаваныя канцэрты і іншыя культурніцкія мерапрыемствы, міжкультурныя камітэты і праграмы культурніцкага 
абмену. 

a. Ці ведаеце Вы пра падобныя праекты паміж Вашай арганізацыяй і інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне Вашага паходжання? 
 ТАК ☐    НЕ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 2. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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2. Здароўе і сацыяльныя паслугі 

У некаторых памежных рэгіёнах этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці супрацоўнічаюць з інстытутамі суседняй дзяржавы ці краіны іх 
паходжання ў пытаннях аховы здароўя і сацыяльных паслугаў з мэтай атрымання гэтых паслугаў на сваё мове і ў адпаведнасці з сваімі патрэбамі. 
Прыкладамі могуць быць супольныя навучальныя курсы для лекараў і медычных сёстраў, зарэзерваваныя студэнцкія месцы ў медыцынскіх 
навучальных установах для асобаў, што належаць да меншасцяў, падтрымка шпіталёў, службаў апекі і прапановаў іншых сацыяльных паслугаў.   

a. Ці ведаеце Вы пра падобныя ініцыятывы супрацы паміж Вашай арганізацыяй і інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне Вашага 
паходжання? ТАК ☐ НЕ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 3. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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3. Адукацыя 

У некаторых памежных рэгіёнах этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці супрацоўнічаюць з інстытутамі суседняй дзяржавы ці краіны іх 
паходжання ў пытаннях адукацыі. Яны могуць складацца з студэнцкіх і настаўніцкіх/выкладчыцкіх абменаў, наяўнасці прадстаўніка ў міністэрстве 
школьніцтва, агульнай дыскусіі наконт навучальных матэрыялаў, агульных навучальных праграмаў ва ўніверсітэтах ці падтрымкі школаў меншасцяў. 

a.  Ці ведаеце Вы пра падобныя ініцыятывы ў сферы адукацыі паміж Вашай арганізацыяй і інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне 
Вашага паходжання? ТАК ☐  НЕ ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 4. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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4. СМІ 

Некаторыя этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці супрацоўнічаюць з інстытутамі суседняй дзяржавы ці краіны іх паходжання ў сферы СМІ. 
Прыкладамі такой супрацы могуць быць супольныя рады па пытаннях СМІ, абмен навінамі ці супольныя трэнінгі для журналістаў. 

a.  Ці ведаеце Вы пра падобныя ініцыятывы паміж Вашай арганізацыяй і інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне Вашага 
паходжання? ТАК ☐ НЕ ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 5. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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5. Эканоміка (гандаль, турызм, занятасць) 

Некаторыя этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці супрацоўнічаюць з інстытутамі суседняй дзяржавы ці краіны іх паходжання ў сферы эканомікі 
(у тым ліку ў пытаннях гандлю, турызму і занятасці). Прыкладамі гэтага могуць быць супольныя турыстычныя рады, форумы прадпрымальнікаў, 
інфармацыйныя цэнтры для людзей, што працуюць з іншага боку мяжы, ці супольныя трэнінгавыя цэнтры для прадпрымальнікаў і працаўнікоў. 

a. Ці ведаеце Вы пра падобныя ініцыятывы паміж Вашай арганізацыяй і інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне Вашага 
паходжання?? ТАК ☐  НЕ ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 6. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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6. Удзел у палітычным жыцці 

Некаторыя этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці  бяруць удзел у прыняцці палітычных рашэнняў наконт трансмежных праектаў. Прыкладамі 
гэтага могуць быць кансультатыўныя працэсы з мэтай заканадаўчых зменаў і палітычных рашэнняў, сталыя камітэты з мясцовымі ці дзяржаўнымі 
ўладамі, камісіі і сходы. 

a. Ці Вы ў Вашай супольнасці ведаеце пра падобныя механізмы? ТАК ☐  НЕ ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 7. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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7. Інстытуты 

Некаторыя этнічныя групы і / ці супольнасці меншасці маюць інстытуты, што спрыяюць іх супрацы як з уладамі краіны іх пражывання, так і суседняй 
краіны ці краіны іх паходжання. Прыкладамі гэткіх інстытутаў могуць быць міністр ці міністэрства па справах меншасцяў, сталыя камітэты з уладамі 
ці рады меншасцяў. Падобныя інстытуты могуць таксама існаваць з мэтай супрацы з суседняй краінай ці краінай паходжання. 

a. Ці Вы ў Вашай супольнасці ведаеце пра падобныя інстытуты? ТАК ☐  НЕ ☐ 

Калі НЕ, калі ласка, пераходзьце да пытання нумар 8. 

b. Калі ТАК, калі ласка, дайце падрабязнейшае апісанне: 

Дзейнасць Тып Уровень Хто ініцыяваў 
супрацу? 

Рэсурсы/ 
фінансаванне 

Напр., назва ініцыятывы, кароткае апісанне Напр., супольны 
камітэт, 
кароткатэрміновы 
праект, двухбаковае 
пагадненне 

Напр., мясцовы, 
нацыянальны, 
трансмежны, з 
удзелам краіны 
паходжання 

Напр., супольнасць 
меншасці, мясцовае 
кіраванне, вонкавы 
актор 

Напр., гранты, 
інстытуцыйнае 
фінансаванне, 
ненаяўныя 
ўнёскі 
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8. Ці існуюць нейкія іншыя сферы, у якіх Вы супрацоўнічаеце з інстытутамі з іншага боку мяжы ці ў краіне Вашага паходжання? Калі 
ТАК, калі ласка, дайцебольш інфармацыі пра такі(я) праект(ы): 

 

9. Ці існуе ініцыятыва, інстытут ці праект, што накіраваны на супрацоўніцтва, у якім Ваша этнічная група / супольнасць меншасці ці 
арганізацыя бярэ ўдзел і якім асабліва ганарыцца? Распавядзіце нам пра гэта! 
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Дзякуем за падтрымку нашага даследавання! 

З даследчыцкімі мэтамі мы можам яшчэ раз звярнуцца да Вашай установы дзеля атрымання далейшай інфармацыі ці ўдакладнення дадзеных. Калі 
Вы згодныя прадствавіць нам дадатковую інфармацыю (пры такой патрэбе), калі ласка, увядзіце ніжэй кантактныя дадзеныя асобы, з якой нашы 
даследчыкі маглі б звязацца. 
 

Кантактная асоба 

Імя 
 
 

 

Пасада 
 
 

 

Эл. пошта 
 

 

Тэлефон 
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