
Bridge building and integration in diverse societies 
 
Gerbiama(s) Respondente, 
  
Dėkojame Jums už paramą mūsų tyrimui ir pagalbą ieškant teigiamų bendradarbiavimo tarp valstybių ir etniškai įvairių grupių ar kitų mažumų (kalbinių, 
religinių, kultūrinių ir kt.) bendruomenių pavyzdžių! 
Šis dokumentas yra PDF formoje, kurią Jūs galite užpildyti naudodamiesi kompiuteriu. Prašome užpildyti kuo daugiau klausimyno dalių, tačiau taipogi 
raginame grąžinti šią formą net ir tuo atveju, jei Jūs negalite užpildyti visų lentelių. Maloniai prašome grąžinti užpildytą klausimyną adresu  
bridgebuilding@ecmi.de iki 2016 m. balandžio 15 d. Jei turėtumėte klausimų dėl šio tyrimo ar mūsų veiklos apskritai, Jūs galite susisiekti su mumis 
naudodamiesi tuo pačiu elektroniniu adresu. Paskutiniame puslapyje mes prašysime Jūsų organizacijos kontaktinių duomenų, nes mums gali iškilti būtinybė 
susisiekti su Jumis dėl detalesnės informacijos. Šie duomenys bus saugomi konfidencialiai ir naudojami tik tyrimo tikslais.  
Mes džiaugsimės, galėdami pasidalinti savo galutine ataskaita, kurią pateiksime šių metų pabaigoje. Ataskaita bus anglų kalba. 
 

Profilis 

1. Koks Jūsų organizacijos pavadinimas?  

2. Kurioje šalyje Jūs veikiate?  

3. Kurioje savivaldybėje ji įsikūrusi?  

4. Kurią bendriją ji atstovauja?  

5. Kokia Jūsų darbo sritis?  

 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Tarpkultūrinė komunikacija 

Kai kuriuose  pasienio regionuose etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos bendradarbiauja kultūriniais klausimais su institucijomis iš kaimyninės valstybės. 
Pavyzdžiai: bendrai organizuojami koncertai arba kiti kultūriniai renginiai, tarpkultūriniai komitetai arba tarybos,  kultūrinių mainų programos. 

a. Ar Jūs žinote panašių projektų tarp Jūsų organizacijos ir institucijos už valstybės sienos arba tautinės mažumos kilmės šalies ?  TAIP ☐    NE☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 2. 

 b. Jei TAIP, prašome mums suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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2. Sveikatos ir socialinės paslaugos 

Kai kuriuose pasienio regionuose etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos bendradarbiauja su valdžia ar institucijomis iš kaimyninės valstybės arba mažumos 
kilmės šalies sveikatos ir socialinių paslaugų srityje, siekdamos užtikrinti šių paslaugų prieinamumą gimtąja kalba ir pagal jų poreikius. Tokie pavyzdžiai būtų 
bendri mokymai gydytojams ir medicinos seserims, rezervuotos vietos universitetuose mažumų nariams, ketinantiems studijuoti mediciną, ligoninių 
aprūpinimas, aptarnavimo įstaigos ir kitos socialinės paslaugos. 

a. Ar Jūs girdėjote apie panašias bedradarbiavimo iniciatyvas tarp Jūsų organizacijos ir institucijos už valstybės sienos arba mažumos kilmės 
šalies?   TAIP ☐   NE ☐     

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr.3. 
b. Jei TAIP, prašome suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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3. Švietimas 

Etninės grupės ir mažumų bendrijos kai kuriuose pasienio regionuose bendradarbiauja su institucijomis iš kaimyninės valstybės arba mažumos kilmės šalies 
švietimo srityje. Jos gali turėti studentų ir mokytojų mainus, atstovą mokyklų ministerijoje, bendrą mokymo priemonių plėtotę, bendras studijų programas 
universitetuose ar paramą mažumų mokykloms. 

a. Ar Jūs girdėjote apie panašias inciatyvas dėl švietimo tarp Jūsų organizacijos ir institucijos iš pasienio valstybės ar mažumos kilmės šalies ? 
 TAIP ☐  NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 4. 

b. Jei TAIP, prašome suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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4. Žiniasklaida 

Kai kurios etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos turi bendradarbiavimo iniciatyvų su kaimynine ar mažumos kilmės valstybe žiniasklaidos srityje: bendros 
žiniasklaidos tarybos, pasikeitimas naujienomis arba bendros mokymo programos žurnalistams. 

a.  Ar girdėjote apie panašias bendradarbiavimo iniciatyvas tarp Jūsų organizacijos ir institucijos užsienyje arba mažumos kilmės šalyje?  

TAIP ☐    NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr.5. 

 b. Jei TAIP, prašome suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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5. Ekonomika (prekyba, turizmas, darbas) 

Kai kurios vietinės etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos bendradarbiauja su institucijomis  iš kaimyninės valstybės arba mažumos kilmės šalies tokiais 
ekonominiais klausimais kaip prekyba, turizmas ar darbas. Tokio bendradarbiavimo pavyzdžiai būtų bendros turizmo tarybos, forumai verslininkams, 
informaciniai centrai nuolatiniams tarpregioniniams keleiviams ar bendri mokymų centrai darbdaviams ir darbuotojams.  

 a. Ar girdėjote apie panašias bendradarbiavimo iniciatyvas tarp Jūsų organizacijos ir institucijos už valstybės sienos arba mažumos kilmės šalies? 
 TAIP ☐  NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 6. 

 b. Jei TAIP, prašome mums suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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6. Politinis dalyvavimas 

Kai kurios etninės grupės ir/ar mažumų bendruomenės dalyvauja politinių sprendimų priėmimo tarybose, sudarytose dėl tarpregioninių projektų. Tokio 
dalyvavimo pavyzdžiai būtų konsultaciniai procesai dėl teisinių pakeitimų ir politinių sprendimų, nuolatiniai komitetai vietos ir valstybės valdžioje, komisijos 
ir asamblėjos. 

c. Ar girdėjote apie panašius mechanizmus Jūsų savivaldybėje ar regione? TAIP ☐  NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 7. 

d. Jei TAIP, prašome mums suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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7. Institucijos 

Kai kurios etninės grupės ir/ar mažumų bendruomenės turi institucijas, skatinančias bendradarbiavmą su valdžia valstybės teritorijoje, kurioje jos gyvena ir 
kaimyninėje arba mažumos kilmės valstybėje. Tokių institucijų pavyzdžiai yra ministras/-ė ar ministerija, atsakinga už mažumų klausimus, nuolatiniai 
komitetai prie valdžios organų arba mažumų tarybos. Institucijos gali egzistuoti bendradarbiavimui su mažumos kilmės šalimi arba kaimynine šalimi. 

a. Ar žinote bent vieną iš tokių institucijų Jūsų savivaldybėje? TAIP ☐ NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie aštunto klausimo. 

b. Jei TAIP, prašome mums suteikti daugiau informacijos: 

Veikla Pobūdis Lygis Kas inicijavo 
bendradarbiavimą? 

Resursai/ 
Finansavimas 

Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas  Pvz., bendras 
komitetas, 
trumpalaikis 
projektas, 
dvišalė sutartis 

Pvz., vietinis, 
valstybinis, 
tarpregioninis, 
mažumos 
kilmės šalis 

Pvz., mažumos 
bendruomenė, 
vietos valdžia, 
išorinis faktorius 
(organizacija/šalis) 

Pvz., grantai, 
institucinis 
finansavimas, 
parama ne 
grynaisiais 
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8. Ar egzistuoja kurios nors kitos sritys, kuriose  Jūs bendradarbiaujate su institucijomis iš užsienio arba su mažumos kilmės šalimi? Jei TAIP, 
prašome suteikti daugiau informacijos apie projektą: 

9. Ar egzistuoja tarpregioninio bendradarbiavimo iniciatyva, institucija ar projektas, kuriame Jūsų etninė grupė/mažumos bendruomenė ar Jūsų 
organizacija dalyvauja ir kuria Jūs ypatingai didžiuojatės? Papasakokite mums apie tai! 
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Dėkojame už pagalbą mūsų tyrimui!  

Tyrimo tikslais mums gali prireikti susisiekti su Jūsų įstaiga dėl tolesnės informacijos ar duomenų patikslinimo. Jei sutiktumėte suteikti mums papildomos 
informacijos (esant reikalui), prašome žemiau nurodyti kontaktinius duomenis asmens, su kuriuo mūsų tyrėjai galėtų susisiekti. 
 

Kontaktiniai duomenys 

Pavardė  

Pareigos 
 

 

El.paštas 
 

 

Telefonas 
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