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Vážený účastníku, 
Děkujeme za podporu našeho výzkumu a pomoc v nalezení pozitivních příkladů spolupráce mezi státy a etnicky různorodými skupiny nebo jinými menšinovými 
komunitami (včetně jazykové, náboženské, kulturní, atd.)! 
Tento formulář je ve formátu PDF, který lze vyplnit na Vašem počítači. Vyplňte prosím co nejvíce částí, ale neváhejte nám zaslat formulář i když některé části 
neumíte vyplnit. Chtěli bychom Vás poprosit, abyste zaslali formulář na adresu bridgebuilding@ecmi.de do 15. dubna 2016. V případě jakýchkoliv dotazů 
týkajících se našeho průzkumu nebo našeho výzkumu můžete nás kontaktovat na výšeuvedené e-mailové adrese. Na poslední stránce tohoto dokumentu Vás 
požádáme o kontaktní údaje vaší organizace, abychom Vás mohli v případě potřeby znovu kontaktovat kvůli podrobnějším informacím. Tyto údaje budou 
považovány za důvěrné a využité pouze pro výzkumné účely. 
Budeme s Vámi rádi sdílet naši závěrečnou zprávu, která bude k dispozici koncem tohoto roku. Zpráva bude sestavená v angličtině. 
 

PROFIL INSTITUCE 

1. Jaký je název Vašeho úřadu?  

2. Ve které zemi se Váš úřad nachází?  

3. Ve které obci se Váš úřad nachází?  

4. Etnické složení regionu / obce 
• uveďte prosím data, pokud je to možné 
• pokud údaje nejsou známy, popište ho, 
jak nejlépe můžete 

 
 
 

 

1. Je Váš úřad část… 
Zaškrtněte prosím odpověď, která nejlépe 
odpovídá profilu instituce 

 

 

☐  centrální vlády 
☐  regionální vlády 
☐   lokální samosprávy 
☐   místní samosprávy / kulturní autonomie 
☐   menšinová vláda 
☐ jiné instituce / organizace 
prosím upřesněte: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Etnické skupiny a / nebo menšinové komunity často tvoří organizace, které zastupují jejich zájmy a fungují jako prostředník pro komunikaci s místními úřady a 
většinovým obyvatelstvem. Mezi tyto organizace patří kulturní sdružení, politické strany, školní sdružení nebo sportovní kluby. 
 

1. Existují aktivní etnické a / nebo menšinové organizace ve vaší obci?   ANO ☐ NE ☐ 
Pokud ANO, prosím, napište nám více informací: 

Organizace menšinová komunita Druh 
např. Název iniciativy, krátký popis např. Dánská 

menšina 
např. vzdělávání, 
kultura, média, 
ekonomika 
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2. Interkulturní komunikace 

V některých obcích se místní orgány podílejí na přeshraniční spolupráci na kulturních programech se sousedními nebo jinými států, ve kterých se účastní i 
etnické skupiny a / nebo menšinové komunity, například společně pořádaných koncertů či jiných kulturních akcí, interkulturních výborů či rad, či kulturních 
výměnných programů. 

a. Víte o podobných projektech spolupráce ve vaší obci? ANO ☐ NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 3. 

b. Pokud ANO: Je Váš úřad / obec zapojen(-a) do některého z těchto projektů nebo iniciativ? ANO ☐ NE ☐ 

c. Pokud ANO, prosím napište nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

Některé obce jsou zapojené do přeshraniční spolupráce v zdravotních a sociálních otázkách se sousedními nebo jinými státy s účastnictvím etnických skupin a / 
nebo menšinových komunit, týkajících se zlepšení přístupu ke zdravotní a sociální péče pro menšinové komunity. Příklady by zahrnovaly společné školení pro 
lékaře a zdravotní sestry, vyhrazená místa na lékařských vysokých školách pro osoby pocházející z menšiny, nebo podpora pro nemocnice, pečovatelské zařízení a 
nabídky jiných sociálních služeb. 

a.  Víte-li Vy o podobných návrzích spolupráce ve vaší obci? ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo  4. 

b. Pokud ANO: Je Váš úřad / obec zapojeny(-a)  do nějakého z těchto projektů či iniciativ ? ANO ☐ NE ☐ 

c. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

V některých případech obce spolupracují se sousedními nebo jinými státy v otázkách vzdělávání etnických skupin a / nebo menšinových komunit. Příklady by 
mohli zahrnovat výměnu studentů a učitelů, společné vytváření učebních materiálů, společné studijní programy na vysokých školách nebo podporu menšinové 
školy, atd. 

a. Víte o podobných návrzích spolupráce ve vaší obci?  ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 5. 

b. Pokud ANO: Je Váš úřad / obec zapojen(-a)  do nějakého z těchto projektů či iniciativ?  ANO ☐  NE ☐ 

c. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

Některé obce mají iniciativy přeshraniční spolupráce se sousedním nebo jiným státem v otázkách médií pro etnické skupiny a / nebo menšinové komunity, 
například společné mediální rady, výměnu zpravodajství či společné vzdělávací programy pro novináře. 

a. Víte o podobných návrzích spolupráce ve vaší obci?   ANO ☐ NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo  6. 

b. Pokud ANO: Je-li Váš úřad / obec zapojeny(-a)  do nějakého z těchto projektů či iniciativ ?   ANO ☐ NE ☐ 

c. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

Některé obce jsou zapojeny do přeshraniční spolupráce se sousedním nebo jiného státem v ekonomických otázkách, včetně obchodu, turistiky, nebo 
zaměstnanosti. V nichž jsou také zapojeny etnické skupiny a / nebo menšinové komunity. Příklady by zahrnovali společné turistické rady, fóra pro podnikatele, 
informační centra pro přeshraniční dojíždějící pracovníky, nebo společné školicí střediska pro podnikatele a zaměstnance. 

a. Víte o podobných návrzích spolupráce ve vaší obci? ANO ☐ NE☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 7. 

b. Pokud ANO: Je Váš úřad / obec zapojeny(-a)  do nějakého z těchto projektů či iniciativ ? ANO ☐  NE ☐ 

c. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

Některé obce a regiony mají mechanismy, které zaručují účast etnické skupiny a / nebo menšinové komunity v politickém životě, například zastoupení v obecním 
úřadu a místních parlamentech, ministerstvech, či výborech nebo konzultaci postupů pro změny právních předpisů a politických rozhodnutí, stálé výbory nebo 
fixní zaručený počet mandátů v místních parlamentech. 

a. Víte Vy o podobných mechanismech ve vaší obci či regionu? ANO ☐  NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte otázkou číslo 8. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám 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 příbuzného 
státu 

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

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

Některé obce mají instituce, které umožňují jejich spolupráci s menšinovými komunitami na svém území. Příklady těchto institucí jsou ministr nebo ministerstvo 
pro otázky menšin, stálé výbory, úřady nebo menšinové rady. 

a. Víte o podobných institucích ve vaší obci?  ANO ☐ NE ☐ 

Pokud NE, prosím pokračujte poslední otázkou. 

b. Pokud ANO, prosím, sdílejte nám trochu více informací:  

Aktivity Typ Úroveň Kdo jsou 
partneři? 

Zdroje/ 
financování 

např. Název iniciativy, krátký popis Např. společný 
výbor, krátkodobý 
projekt, 
bilaterální 
smlouva 

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

např. menšinová 
komunita, 
místní 
samospráva, 
externí herec 

např. granty, 
institucionální 
financování, 
bezhotovostní 
příspěvky 
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9. Existuje ve Vaší obci iniciativa, instituce, nebo projekt spolupráce zahrnující  jednu nebo více etnických skupin a / nebo menšinových komunit, 
kterou(-ý) by ste považovali za velmi úspěšný nebo za příklad dobré praxe? Řekněte nám o tom! 

 

Děkuji za podporu našeho výzkumu! 

Je možný, že pro výzkumné účely bychom se mohli obrátit na Váš úřad pro další informace nebo upřesnění údajů. Pokud budete souhlasit, že nám poskytnete 
další informace (v případě potřeby), zadejte prosím kontaktní údaje osoby, kterou naši výzkumníci mohou kontaktovat. 

 

Kontaktní údaje 

Jméno  

Postavení  

Email 
 

 

Telefon 
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