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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. 
 
INSTITUCINIS PROFILIS 
1. Koks Jūsų įstaigos pavadinimas?  

2. Kurioje šalyje įsikūręs Jūsų įstaiga?  

3. Kurioje savivaldybėje veikia Jūsų 
įstaiga? 

 

4. Etninė regiono/savivaldybės sudėtis 
•  jei įmanoma, prašome pateikti 

duomenų  
• jei duomenų nėra, prašome 

apibūdinti kaip galima išsamiau 

 

5. Ar įstaiga yra dalis …. 
Prašome pažymėti atsakymą, 
geriausiai atitinkantį Jūsų 
organizacijos situaciją 

☐ centrinės vyriausybės 
☐  regioninės vyriausybės 
☐  vietinės valdžios 
☐  vietinės savivaldybės/kultūrinės autonomijos  
☐  mažumos vyriausybės 
☐  kitos institucijos/organizacijos  
prašome sukonkretinti: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Etninės grupės ir/ar mažumų bendruomenės dažnai sudaro organizacijas, kurios atstovauja jų interesams ir kurios veikia kaip komunikacijos su vietine valdžia ir 
daugumos visuomene skatintojos. Tokios organizacijos galėtų būti kultūrinės asociacijos, politinės partijos, mokyklų asociacijos arba sporto klubai. 
 

1. Ar  yra etninių ir/ar mažumos organizacijų, aktyviai veikiančių Jūsų savivaldybėje?  TAIP ☐ NE ☐ 
Jei TAIP, prašome pateikti daugiau informacijos: 

Organizacija Mažumos bendrija Sritis 
Pvz., iniciatyvos pavadinimas, trumpas apibūdinimas Pvz., danų mažuma Pvz., švietimas, 

kultūra, žiniasklaida 
ekonomika 
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2. Tarpkultūrinė komunikacija 

Kai kuriose savivaldybėse vietos valdžia dalyvauja tarpregioniniame bendradarbiavime  kultūriniais klausimais su kaimyninėmis arba kitomis valstybėmis, 
kuriose etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos dalyvauja. Pavyzdžiui, bendrai organizuojami koncertai arba kiti kultūriniai renginiai, tarpkultūriniai komitetai 
arba tarybos, kultūrinių mainų programos su kaimynine ar kita valstybe. 

a. Ar Jūs žinote panašius projektus Jūsų savivaldybėje?  TAIP ☐   NE ☐ 

Jei NE, prašome tęsti sekcijoje 3. 

b. Jei TAIP: Ar Jūsų įstaiga ar savivaldybė dalyvauja viename iš šių projektų ar iniciatyvų? TAIP ☐  NE ☐ 
c. Jei TAIP, prašome suteikti mums 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. Sveikatos ir socialinės paslaugos 

Kai kurios savivaldybės dalyvauja tarpregioniniame bendradarbiavime su kaimyninėmis ar kitomis valstybėmis, kuriose etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos 
yra įtrauktos į sveikatos ir socialinių paslaugų svarstymą siekiant pagerinti šių paslaugų prieinamumą mažumų bendrijoms. Tokie pavyzdžiai būtų bendri 
apmokymai 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 Jūsų savivaldybėje? TAIP ☐  NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr.4. 

b. Jei TAIP: Ar Jūsų įstaiga ar savivaldybė dalyvauja viename iš šių projektų ar iniciatyvų? TAIP ☐ NE ☐ 
c. 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. Švietimas 

Savivaldybės kai kuriais atvejais bendradarbiauja su kaimyninėmis ar kitomis valstybėmis etninių grupių ir/ar mažumų bendrijų švietimo klausimais. Jos gali 
turėti studentų ir mokytojų mainus, bendrą mokymo priemonių plėtotę, bendras studijų programas universitetuose ir t.t. 

a. Ar Jūs girdėjote apie panašias inciatyvas dėl švietimo Jūsų savivaldybėje? TAIP ☐ NE ☐ 

Jei  NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 5. 

b. Jei TAIP: Ar Jūsų įstaiga ar savivaldybė dalyvauja viename iš šių projektų ar iniciatyvų? TAIP ☐  NE ☐ 
c. 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. Žiniasklaida 

Kai kurios savivaldybės inicijuoja tarpregioninį bendradarbiavimą žiniasklaidos srityje su kaimynine ar kita valstybe, kuriame dalyvauja etninės grupės ir/ar 
mažumų bendrijos. Tokie pavyzdžiai būtų bendros žiniasklaidos tarybos, pasikeitimas naujienomis arba bendri mokymai žurnalistams. 

a. Ar girdėjote apie panašias iniciatyvas Jūsų savivaldybėje? TAIP ☐ NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr.6. 

b. Jei TAIP: Ar Jūsų įstaiga ar savivaldybė dalyvauja viename iš šių projektų ar iniciatyvų? TAIP ☐  NE ☐ 
c. 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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6. Ekonomika (prekyba, turizmas, darbas) 

Kai kurios savivaldybės dalyvauja tarpregioniniame bendradarbiavime su kaimynine ar kita valstybe tokiais ekonominiais klausimais kaip prekyba, turizmas ar 
darbas, į kuriuos yra įtraukiamos vietinės etninės grupės ir/ar mažumų bendrijos. 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 Jūsų savivaldybėje? TAIP ☐ NE ☐ 

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr.7. 

b. Jei TAIP: Ar Jūsų įstaiga ar savivaldybė dalyvauja viename iš šių projektų ar iniciatyvų? TAIP ☐  NE ☐ 
c. 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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7. Politinis dalyvavimas 

Kai kurios savivaldybės ir kai kurie regionai turi mechanizmus, garantuojančius etninių grupių ir/ar mažumų bendrijų politinį dalyvavimą: atstovavimą vietos 
tarybose ir vietos parlamentuose, ministerijose ar komitetuose, konsultaciniuose procesuose dėl teisinių pakeitimų ir politinių sprendimų, nuolatinių komitetų 
ar rezervuotų vietų vietos parlamentuose. 

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

Jei NE, prašome pereiti prie klausimo Nr. 8. 

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. Institucijos 

Kai kurios savivaldybės turi institucijas, skatinančias jų bendradarbiavmą su mažumų bedruomenėmis jų teritorijoje, pavyzdžiui, ministrą/-ę ar ministeriją, 
atsakingą už etnines grupes ir/ar mažumų klausimus, nuolatinius komitetus specialiais klausimais arba mažumų tarybas. 

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

Jei NE, prašome pereiti prie paskutinio 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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9. Ar žinote bendradarbiavimo iniciatyvą, instituciją ar projektą Jūsų savivaldybėje, įtraukusią vieną ar daugiau kaip vieną etninę grupę/mažumų 
bendrijas, kurią Jūs laikote labai sėkmingu arba geros praktikos pavyzdžiu? Papasakokite mums! 

 

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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