
 Bridge building and integration in diverse societies 

 

ძვირფასო მონაწილევ, 

დიდი მადლობა ჩვენი კვლევის მხარდაჭერისთვის  და თქვენი დახმარებისთვის რათა გამოვავლინოთ პოზიტიური თანამშრომლობის 
მაგალითები სახელმწიფოებსა და ეთნიკურად მრავალფეროვანი ჯგუფებს ან სხვა უმცირესობებს შორის (მათ შორის, ენობრივი, 
რელიგიური, კულტურული და ა.შ უმცირესობები). 

წინამდებარე დოკუმენტი არის ფორმა, რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ თქვენს კომპიუტერში. გთხოვთ შეავსოთ იმდენი სექცია, რამდენიც 
თქვენთვის იქნება შესაძლებელი, და ნუ მოგერიდებათ დაგვიბრუნოთ არასრულად შევსებული ფორმა, თუკი არ შეგიძლიათ შეავსოთ 
ყველა ჩამოთვლილი სექცია.  

გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენს მიერ შევსებული ფორმა 2016 წლის 15 აპრილამდე შემდეგ ემაილზე bridgebuilding@ecmi.de. თუ თქვენ 
გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენი ამ კონკრეტული კვლევის ან ზოგადად, ჩვენი კვლევითი პროექტების შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 
ამავე ემაილზე. ამავე ფორმის ბოლო გვერდზე გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია, იმ შემთხვევისათვის 
თუ დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვჭირდება თქვენთან დაკავშირება. ეს მონაცემები კონფიდენციალურია და გამოიყენება მხოლოდ 
კვლევითი მიზნებისათვის. 

ჩვენ მოხარული ვიქნებით რომ გაგიზიაროთ ჩვენი პროექტის საბოლოო ანგარიში ამა წლის ბოლოს. ანგარიში იქნება შედგენილი 
ინგლისურ ენაზე. 

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ 

1. თქვენი ორგანიზაციის დასახელება  

2. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს თქვენი 
ორგანიზაცია? 

 

3. რომელ მუნიციპალიტეტში 
მდებარეობს თქვენი ორგანიზაცია? 

 

4. რომელ ჯგუფს წარმოადგენს თქვენი 
ორგანიზაცია? 

 

5. რომელ სფეროში მოღვაწეობთ?  
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1. ინტერკულტურული კომუნიკაცია 

ზოგიერთ საზღვრისპირა რეგიონში ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები თანამშრომლობენ მოსაზღვრე სახელმწიფოში 
არსებულ სხვა ორგანიზაციებთან კულტურის თემებზე. მაგალითად: ხშირად ხდება კონცერტების და სხვა კულტურული ღონისძიებების 
ორგანიზება, კულტურათაშორისი კომიტეტების ან საბჭოების ჩამოყალიბება, ან კულტურული გაცვლის პროგრამების ორგანიზება. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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2. ჯანდაცვა და სოციალური სამსახურები 

ზოგიერთ საზღვრისპირა რეგიონში ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები თანამშრომლობენ მოსაზღვრე სახელმწიფოს ან 
მონათესავე სახელმწიფოს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებთან ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს კუთხით. მსგავსი 
თანამშრომლობის მიზანია ეთნიკურმა ჯგუფებმა და/ან უმცირესობათა საზოგადოებებმა მიიღონ ჯანდაცვისა და სოციალური 
მომსახურეობა თავიანთ ენაზე და მათი საჭიროების მიხედვით. მაგალითები მოიცავს: საერთო სასწავლო კურსები ექიმებისა და 
ექთნებისათვის, სამედიცინო სასწავლებლებში და უნივერსიტეტებში ფიქსირებული ადგილები იმ პირთათვის რომლებიც მიეკუთვნებიან 
ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფებს, მხარდაჭერა საავადმყოფოებისათვის, მსგავსი ობიექტებისათვის და  სხვა სოციალური მომსახურებები. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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3. განათლება 

ზოგიერთ საზღვრისპირა რეგიონში ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები თანამშრომლობენ მოსაზღვრე სახელმწიფოს ან 
მონათესავე სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან განათლების კუთხით. მსგავსი თანამშრომლობები მოიცავს: სტუდენტებისა და 
მასწავლებლების გაცვლით პროგრამებს, წარმომადგენელი სასკოლო სისტემაში, თანამშრომლობა სასკოლო მასალების განვითარებაში, 
საერთო სასწავლო პროგრამები უნივერსიტეტებში და/ან დახმარების გაწევა უმცირესობათა სკოლებისათვის. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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4. მედია 

ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები თანამშრომლობენ მოსაზღვრე სახელმწიფოს ან მონათესავე 
სახელმწიფოსთან  მედიის კუთხით. მსგავსი თანამშრომლობები მოიცავს: საერთო მედია საბჭოები, საინფორმაციო გაცვლა, ან საერთო 
ჟურნალისტთა ტრენინგები. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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5. ეკონომიკა (ვაჭრობა, ტურიზმი, დასაქმება) 

ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები თანამშრომლობენ მოსაზღვრე სახელმწიფოს ან მონათესავე 
სახელმწიფოსთან  ეკონომიკის სხვადასხვა კუთხით, როგორიცაა: ვაჭრობა, ტურიზმი ან დასაქმება. მსგავსი თანამშრომლობები მოიცავს: 
საერთო ტურისტული საბჭოების ჩამოყალიბება, მეწარმეების ფორუმი, საინფორმაციო ცენტრების ჩამოყალიბება, ან საერთო სასწავლო 
ცენტრები მეწარმეებისა და მათი თანამშრომლებისათვის. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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6. პოლიტიკური ჩართულობა 

ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფები და/ან უმცირესობათა თემები ჩართულნი არიან გადაწყვეტილებების მიმღებ ორგანოებში სხვადასხვა 
ტრანსსასაზღვრო პროექტების განხორციელებისას. მსგავსი ჩართულობის მაგალითებია: იურიდიული ან პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღებისას საკონსულტაციო პროცესების გამართვა, მუდმივმოქმედი კომიტეტების არსებობა/ჩამოყალიბება 
ადგილობრივ ან ცენტრალურ ხელისუფლებაში, კომისიებსა და ასამბლეებში. 

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის პროექტები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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7. დაწესებულებები 

ზოგიერთ ეთნიკურ ჯგუფებს და უმცირესობათა თემებს ყავთ დაწესებულებები რომლებიც უზრუნველყოფენ თანამშრომლობას 
მკვიდრ და/ან მონათესავე სახელმწოფოებთან. მსგავსი დაწესებულებების მაგალითებია: სამინისტრო უმცირესობათა საკითხებში, 
მუდმივმოქმედი კომიტეტები სახელმწიფო სტრუქტურებში და უმცირესობათა საბჭოები.  

ა. არის თქვენთვის ცნობილი ამ ტიპის დაწესებულებები თქვენს ორგანიზაციასა და სხვა ორგანიზაციებს შორის მეზობელ ან 
მონათესავე ქვეყანაში?  დიახ  ☐ არა  ☐ 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში:  გთხოვთ გადახვიდეთ მესამე შეკითხვაზე 

ბ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში: გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში: 

პროექტი ტიპი 
 

დონე  
 

ვისი ინიციატივით 
მოხდა თანამშრომლობა 

რესურსები/ 
დაფინანსება 

მაგალითი: ინიციატივის დასახელება/მოკლე 
დახასიათება 

მაგალითი: საერთო 
კომიტეტი, 
მოკლევადიანი 
პროექტი, ორმხრივი 
შეთანხმება 

მაგალითი: 
ადგილობრივი, 
სახელმწიფო, 
ტრანსსასაზღვრო, 
მონათესავე-
სახელმწიფო  

მაგალითი: 
უმცირესობის, 
ადგილობრივი 
მთავრობის, სხვა 
ორგანიზაციების მიერ 

მაგალითი: 
გრანტები, 
ინსტიტუციური 
დაფინანსება, 
არასამთავრობო 
ფულადი შენატანი 
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8. არის თუა არა თანამშრომლობა სხვა სფეროებში თქვენსა და სხვა საზღვრისპირა ორგანიზაციებს შორის  ან მონათესავე 
სახელმწიფოსთან? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია: 

9.  არის თუა არა სხვა, განსაკუთრებით აღსანიშნავი ტრანსსასაზღვრო ტიპის თანამშრომლობა, დაწესებულება ან პროექტი რომელშიც 
თქვენი ეთნიკური ჯგუფი/საზოგადოება ან ორგანიზაცია არის ჩართული? გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია! 
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მადლობა ჩვენი კვლევის მხარდაჭერისათვის! 

კვლევის მიზნით, ჩვენ შეიძლება უნდა დაუკავშირდეთ თქვენს ოფისს დამატებითი ინფორმაციისათვის ან მონაცემთა დასაზუსტებლად. 
თუ თქვენ ეთანხმებით, რომ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია (საჭიროების შემთხვევაში), გთხოვთ ქვემოთ მიუთითოთ საკონტაქტო 
პირი. 
 

საკონტაქტო დეტალები  

სახელი   

პოზიცია  

ელექტრონული 
პოსტის მისამართი 

 

ტელეფონი  
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