
 Stavění mostů  a integrace v různorodých společnostech 

 

Vážený účastníku, 

  
Děkujeme za podporu našeho výzkumu a pomoc v nalezení pozitivních příkladů spolupráce mezi státy a etnicky různorodými skupinami nebo jinýmo 
menšinovými  komunitami (včetně jazykových, náboženských, kulturních, atd.)! 

 
Tento formulář je ve formátu PDF, který lze vyplnit na Vašem počítači. 

Vyplňte prosím conejvíce částí, ale neváhejte vrátit formulář i když nebudete schopni vyplnit všechny části. Žádáme Vás, abyste vrátil(a) formulář na adresu 
bridgebuilding@ecmi.de do 15. dubna 2016.. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našeho dotazníku nebo našeho výzkumu nás můžete kontaktovat na 
stejnée-mailové adrese. 
 
Na poslední stránce Vás žádáme o kontaktní údaje vaší organizace, abychom Vás mohli v případě potřeby znovu kontaktovat pro podrobnější informace. Tyto 
údaje budou považovány za důvěrné a využítépouze pro výzkumné účely. 

Rádi s Vámi budeme sdílet naši závěrečnou zprávu na konci tohoto roku. Zpráva bude sestavena v angličtině. 

 
Profil 

1. Jaký je název vaší organizace?  

2. Ve které zemi vaše organizace pracuje?  

3. Ve které obci má své sídlo?  

4. Kterou komunitu představuje?  

5. Jaký je váš obor práce?  

 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Interkulturní komunikace 

V některých příhraničních oblastech etnické skupiny a/nebo menšinové komunity spolupracují  s orgány sousedního státu v kulturních otázkach, například  
v oblasti společně pořádaných koncertů či jiných kulturních akcí, interkulturních výborů či rad nebo kulturních výměnných programů. 

a. Víteo podobných projektech mezi vaší organizací a institucí ze sousedního státu?  ANO ☐    NE☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 2. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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2. Zdravotní a sociální služby 

V některých příhraničních oblastech etnické skupiny a/nebo menšinové komunity spolupracují  s orgány sousedního státu ve zdravotních a sociálních 
otázkách, za účelem možnosti dostat zdravotní a sociální péči ve svém vlastním jazyce a podle svých potřeb. Příklady by zahrnovaly společné školení pro 
lékaře a zdravotní sestry, vyhrazená místa na lékařských vysokých školách pro osoby přílsušející k menšině, nebo podpora pro nemocnice, pečovatelské 
zařízení a nabídky jiných sociálních služeb. 

a. Víte  o podobných projektech mezi vaší organizací a institucí ze sousedníhostátu? ANO ☐ NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 3. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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3. Vzdělávání 

V některých příhraničních oblastech etnické skupiny a/nebo menšinové komunity spolupracují  s orgány sousedního státu v otázkách vzdělávání.  Příklady by 
zahrnovaly výměnu studentů a učitelů, zástupce na ministerstvu školství, společné diskusi o učebních materiálech, společné studijní programy na vysokých 
školách nebo podporu menšinové školy. 

a. Víte o podobných projektech mezi vaší organizací a institucí ze sousedníhostátu? ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 4. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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4. Média 

V některých příhraničních obcích etnické skupiny a/nebo menšinové komunity spolupracují  s orgány sousedního státu v otázkách médií, například společné 
mediální rady, výměnu zpravodajství či společné vzdělávací programy pro novináře. 

a. Víte o podobných projektech mezi vaší organizací a institucí ze sousedníhostátu?  ANO ☐ NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 5. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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5. Ekonomika (obchod, turistika, zaměstnanost) 

V některých příhraničních oblastech etnické skupiny a/nebo menšinové komunity spolupracují  s orgány sousedního státu v ekonomických otázkach, včetně  
obchodu, turistiky nebo zaměstnanosti. Příklady by zahrnovaly společné turistické rady, fóra pro podnikatele, informační centra pro přeshraničně dojíždějící 
pracovníky nebo společné školící střediska pro podnikatele a zaměstnance. 

a. Víte o podobných projektech mezi vaší organizací a institucí ze sousedního státu? ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 6. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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6. Politická participace 

Některé etnické skupiny a menšinové komunity jsou spoluúčastníci  v politických rozhodovacích orgánech pro přeshraniční projekty. Příkladem této účasti 
jsou konzultační procesy pro změny právních předpisů a politických rozhodnutí,  stálé výbory s místními nebo státními orgány, výbory a shromáždění. 

a. Víteo podobnýchch mechanismech pro svou komunitu ?  ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 7. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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7. Instituce 

Některé etnické skupiny a menšinové komunity mají instituce, které umožňují jejich spolupráci s orgány sousedního státu. Příklady těchto institucí jsou 
ministr nebo ministerstvo pro otázky menšin, stálé výbory  s úřady nebo menšinové rady. Účelem těchto institucí může být také  spolupráce se sousedním 
státem. 

a. Víte o podobných institucích ve své vlastní komunitě?  ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 8. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte s námi trochu více informací: 

Aktivity Typ Úroveň Kdo inicioval 
spolupráci? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis 
 

Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, bilaterální 
smlouva 

např. místní, 
státní, 
přeshraniční, s 
účastí sousedního 
státu 

např. Vaše 
menšinové 
společenství, 
místní samospráva, 
externí aktér 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 

     



 Stavění mostů  a integrace v různorodých společnostech 

 

8. Existují další oblasti, ve kterých máte spolupravujete s institucemi ze sousedníhostátu?  
Pokud ANO, sdílejte  s námi více informace o projektu: 

9. Existují-li přeshraniční iniciativy, instituce nebo projekty, které vaše etnická skupina / menšinové společenství / vaše organizace se 
účastní? Děkujeme za podporu našeho výzkumu! 
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Pro výzkumné účelybychom se na Vás mohli obrátit pro další informace nebo upřesnění údajů. Pokud budete souhlasit, abyste nám poskytli další informace 
(v případě potřeby), zadejte kontaktní údaje o osobě, kterou naši výzkumníci mohou kontaktovat. 

 

Kontaktní osoba 

 

Jméno  

Pozice  

Email 
 

 

Telefon 
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