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I/e nderuar pjesëmarrë/e, 
  
Ju falemnderit që jeni duke mbështetur hulumtimin tonë dhe që po na ndihmoni duke ofruar shembuj pozitivë të bashkëpunimit mes shteteve dhe grupeve 
të ndryshme etnike apo komuniteteve tjera pakicë (duke përfshirë këtu ato gjuhësore, fetare, kulturore, etj.)!  
 
Ky dokument është formular pdf që mund të plotësohet në kompjuterin tuaj. Luteni të plotësoni sa më shumë pjesë që mundeni, por mos hezitoni ta 
dërgoni formën nëse nuk mund t’i plotësoni të gjitha pjesë. Ne ju lusim që dokumentin e plotësuar ta ktheni në bridgebuilding@ecmi.de deri më datë 15 
prill 2016. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me pyetësorin apo hulumtimin tone në përgjithësi, ju mund të na kontaktoni në të njejtën adresë.  
 
Në fletën e fundit ne ju pyesim për detajet e kontaktit të organizatës tuaj, meqë është e mundur që do të na duhet të ju kontaktojmë përsëri për informata 
shtesë. Këto të dhëna dhe kontakti juaj do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të hulumtimit.  
 
Ne do të jemi shumë të kënaqur që raportin tone përfundimtar të ndajmë me juve pas hartimit të tij në fund të këtij viti. Raporti do të hartohen në gjuhen 
angleze.  

 

Profili 

1. Si quhet organizata juaj?  

2. Në cilin shtet operon organizata juaj?  

3. Në cilën komunë ka bazën organizata?  

4. Cilin komunitet përfaqëson organizata?  

5. Cila është fusha e juaj e veprimit?  
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1. Komunikimi ndërkulturor  

Në disa regjione kufitare, grupet etnike apo/dhe komunitetet pakicë bashkëpunojnë për tema kulturore me institucione të shteteve fqinje, si për shembull 
organizimi i përbashkët i koncerteve apo ngjarjeve kulturore, komitete ndërkulturore apo këshilla, apo programe të këmbimeve kulturore.  

a. A keni dijeni për projekte të tilla ndërmjet organizatës tuaj dhe ndonjë institucioni të ndonjë shteti fqinj apo me shtetin amë  PO ☐ JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 2. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar këtë 
bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër  Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti juaj 
pakicë, 
Qeveria lokale, akor i 
jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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2. Shërbime sociale dhe shëndetësore 

Në disa regjione kufitare, grupet etnike apo/dhe komunitetet pakicë bashkëpunojnë me autoritetet apo institucionet e shtetit fqinj apo shtetit amë në 
lidhje me shëndetësine dhe shërbimet sociale në mënyrë që të sigurohen se mund të kenë kujdes shëndetësor dhe social në gjuhën e tyre apo sipas 
nevojave të tyre. Shembujt përfshijnë kurse të përbashkëta të trajnimit për doktorë dhe ndihmës medicinalë, vende të rezervuara në univerzitete për 
persona nga pakicat që duan të studiojnë mjekësine, mbështetje për spitale, objekte të përkujdesit, apo ofrimi i shërbimeve tjera sociale. 

a. A jeni në dijeni për ndonjë bashkëpunim të tillë mes organizatës tuaj apo ndonjë institucioni të ndonjë shteti fqinj apo të shtetit amë? PO ☐ JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 3. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar 
këtë bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti 
juaj pakicë, 
Qeveria lokale, 
akor i jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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3. Arsimi 

Në disa regjione kufitare, grupet etnike apo/dhe komunitetet pakicë bashkëpunojnë me autoritetet apo institucionet e shtetit fqinj apo shtetit amë në 
lidhje me arsim. Ata mund të kenë këmbime të studentëve dhe mësuesëve, një përfaqësues në drejtorinë e shkollë, diskutim të përbashkët për material 
shkollore, programe të përbashkëta studimi në universitete, apo mbështetje shkollave të pakicave.  

a. A jeni në dijeni për bashkëpunim të tillë mes organizatës tuaj apo ndonjë institucioni të ndonjë shteti fqinj apo të shtetit amë? PO ☐ JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 4. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar 
këtë bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti 
juaj pakicë, 
Qeveria lokale, 
akor i jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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4. Media 

Në disa regjione kufitare, grupet etnike apo/dhe komunitetet pakicë bashkëpunojnë me autoritetet apo institucionet e shtetit fqinj apo shtetit amë në 
lidhje me media, si për shembull në borde të përbashkëta për media, këmbim të lajmeve, apo programe të përbashkëta trajnimi për gazetarë.  

a. A jeni në dijeni për bashkëpunim të tillë mes organizatës tuaj apo ndonjë institucioni të ndonjë shteti fqinj apo të shtetit amë? PO ☐      JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 5. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar 
këtë bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti 
juaj pakicë, 
Qeveria lokale, 
akor i jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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5. Ekonomi (Tregti, Turizëm, Punësim) 

Në disa regjione kufitare, grupet etnike apo/dhe komunitetet pakicë bashkëpunojnë me autoritetet apo institucionet e shtetit fqinj apo shtetit amë në 
lidhje me çështje si tregtia, turizmi, apo punësimi. Shembujt përfshijnë borde të turizmit, forume për ndërmarrës, qendra informacioni për udhëtare 
ndërkufitarë, apo qendra të përbashkëta trajnimi për ndërmarrës apo punëtorë.  

a. A jeni në dijeni për bashkëpunim të tillë mes organizatës tuaj apo ndonjë institucioni të ndonjë shteti fqinj apo të shtetit amë? 
PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 6. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli  Kush e ka inicuar këtë 
bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti juaj 
pakicë, 
Qeveria lokale, akor i 
jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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6. Pjesëmarrja politike 

Disa grupe etnike dhe komunitete pakicë marrin pjesë në trupa politike vendim-marrëse për projekte ndër-kufitare. Shembuj të pjesëmarrjes së tillë 
përfshijnë proceset këshillimore për vendime politike apo ndryshime ligjore, komitete të përhershme me autoritete lokale apo shtetërore, komisione, dhe 
asamble.  

a. A jeni në dijeni për mekanizma të tillë për komunitetin tuaj?  PO ☐  JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 7. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar 
këtë bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

Për shembull: Emri i iniciativës, përshkrim i shkurtër Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti 
juaj pakicë, 
Qeveria lokale, 
akor i jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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7. Institucionet 

Disa grupe etnike apo komunitete pakicë kanë institucione që lehtësojnë bashkëpunimin e tyre me autoritetet e shtetit në të cilin jetojnë dhe në shtete 
fqinje apo shtetin e tyrë amë, siç janë ministër apo ministri e përgjegjshme për çështje të pakicave, komitete të përhershme me autoritetet, apo këshilla të 
pakicave. Institucione të tilla mund të ekzistojnë edhe për bashkëpunim me shtetin amë apo shtete fqinje.  

a. A jeni në dijeni për institucione të tilla në komunitetin tuaj?   PO ☐     JO ☐ 

Nëse JO, ju lutem vazhdoni me pyetjen numër 8. 

b. Nëse PO, ju lutem na ofroni më shumë informata: 

Aktiviteti Lloji Niveli Kush e ka inicuar 
këtë bashkëpunim? 

Resurset/ 
Financimi 

e.g. Name of the initiative, short description  Psh. Komitet i 
përbashkët, projekt 
afat-shkurtër, 
marrëveshje 
bilaterale 

Psh. Lokale, 
shtetëror, 
ndërshtetëror, 
shteti amë 

Psh. Komuniteti 
juaj pakicë, 
Qeveria lokale, 
akor i jashtëm 

Psh. Grantet, 
finansim 
institucional, 
konribute jo-
financiare 
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8. A ekzsitojnë fusha të tjera në të cilat ju keni bashkëpunim me institucione përtej kufirit apo me shtetin tuaj amë? Nëse PO, luteni të na ofroni 
më shumë informata për projektin: 

9. A ekziston ndonjë inciativë, institucione, apo projekt për bashkëpunim ndërkufitar në të cilin grupi juaj etnik/komuniteti pakicë apo organizata e 
juaj janë të përfshira për të cilin jeni krenarë në veçanti? Na tregoni neve! 
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Ju falemnderit që mbështesni hulumtimin tonë!  

Për qëllime të hulumtimit, ndoshta do të kemi nevojë që t’ju kontaktojmë përsëri për informata shtesë apo për ndonjë sqarim në lidhje me informatat e 
plotësuara. Nëse pajtoheni që të na ofroni informata shtesë (nëse ka nevojë), luteni ta plotësoni tabelën si më poshtë me detajet e kontaktit të personit që 
hulumtuesit tanë mund ta kontaktojnë.   
 

Personi përgjegjës për kontakt 

Emri 
 
 

 

Pozita 
 
 

 

E-maili 
 
 

 

Telefoni 
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