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Почитувани учесници, 
Ви благодариме што го поддржувате нашето истражување и ни помагате да идентификуваме позитивни примери за соработка меѓу држави и етнички 
разнолики групи или други заедници кои се занимаваат со малцински прашања (вклучувајќи јазични, религиозни, културолошки итн.)! 
Документот е во .pdf верзија и можете да го пополните на вашиот компјутер. Пополнете колку што можете делови, но доколку не можете да 
пополните одредени делови слободно контактирајте нѐ. Ве замолуваме да го испратите пополнетиот прашалник до 26 април 2016 година на 
bridgebuilding@ecmi.de. Доколку имате дополнителни прашања поврзани со нашата анкета или општо со нашето истражување, можете да нѐ добиете 
на истата електронска адреса.  
Би сакале да Ве замолиме да ги оставите деталите за вашата организација на последната страница, доколку имаме потреба дополнително да ве 
контактираме за подетални информации. Податоците ќе бидат доверливи и ќе се користат исклучиво за истражувачки цели. 
Откако ќе го составиме завршниот извештај на крајот на оваа година, би ни било драго да го споделиме со Вас. Извештајот ќе биде на англиски јазик.  
 
ПРОФИЛ НА ИНСТИТУЦИЈАТА  

1. Како се вика вашата канцеларија?   

2. Во која држава се наоѓа вашата 
канцеларија?  

 

3. Во која општина се наоѓа вашата 
канцеларија?  

 

4. Етнички состав на регионот/општината  
• Доколку има податоци, пополнете  
• Доколку не постојат податоци, 

објаснете колку што можете подобро  

 

5. Дали канцеларијата е дел од …. 
Изберете го одговорот кој најдобро 
соодветствува на ситуацијата на 
институцијата  

☐   централната влада  
☐  регионалната влада 
☐  локалната влада 
☐  локалната самоуправа/културна автономија 
☐  малцинска влада 
☐ друга институција/организација  
објаснете: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Етнички групи и/или малцински заедници често формираат организации кои ги претставуваат нивните интереси и работи како олеснувач за 
комуникација со локалните органи и мнозинското население. Како пример за такви организации може да бидат културни здруженија, политички 
партии, училишни здруженија или спортски клубови.  

 
1. Дали постојат етнички и/или малцински организации кои се активни во вашата општина?  ДА ☐ НЕ ☐ 
Доколку ДА, подетално објаснете: 

Организација Малцинска заедница Област на 
делување 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример: данско 
малцинство  

На пример: 
образование, 
култура, медиуми, 
економија  
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2. Интеркултуролошка комуникација 

Во некои општини, локалните власти учествуваат во прекугранични соработки на културолошки теми со соседни држави или други држави во кои 
етничките групи и/или малцински заедници се вклучени. На пример, заеднички организирани концерти или други културни настани, 
интеркултуролошки комитети или совети, или програми за културна размена со соседна држава или друга држава. 

a. Дали сте запознаени со слични проекти во вашата општина? ДА ☐ НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со третото прашање. 

b. Доколку ДА: дали вашата канцеларија или општина се вклучени во некој од овие проекти или иницијативи? ДА ☐  НЕ ☐ 
c. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 
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3. Здравство и социјални услуги 

Во некои општини, локалните власти учествуваат во прекугранични соработки со соседни држави или други држави во кои се вклучени етничките 
групи и/или малцински заедници во врска со прашања поврзани со здравство и социјални услуги за да го подобрат пристапот до медицинска или 
социјална грижа за малцинската заедница. Како примери може да се наведат заедничките обуки за доктори и медицински сестри, резервирани места 
на универзитети за лица од малцинските заедници кои имаат намера да студираат медицина, или поддршка за болници, установи за грижа и понуди 
за други социјални услуги.   

a. Дали сте запознаени со слични иницијативи за соработка? ДА ☐  НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со четвртото прашање. 

b. Доколку ДА: дали вашата канцеларија или општина се вклучени во некои од овие проекти или иницијативи? ДА ☐ НЕ ☐ 
c. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 

     



  Градење мостови и интеграција на разнолики општества 

 

4. Образование 

Во некои случаи општините соработуваат со соседни или други држави за прашања поврзани со образование за етнички групи и/или малцински 
заедници. Соработката е во форма на размена на студенти или наставници, заеднички развој на наставни материјали, заеднички програми за 
универзитетски студии итн.  

a. Дали знаете за слични иницијативи во врска со образование во вашата општина? ДА ☐  НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со петтото прашање. 

b. Доколку ДА: дали вашата канцеларија или општина се вклучени во некои од овие проекти или иницијативи? ДА ☐  НЕ ☐ 
c. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 
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5. Медиуми 

Некои општини имаат иницијативи за прекугранична соработка со соседни држави или други држави во кои се вклучени етнички групи и/или 
малцински заедници за прашања поврзани со медиуми. Како примери може да се набројат: медиумски заедници, размена на вести или заеднички 
програми за обука на новинари.   

a. Дали познавате слични иницијативи во вашата општина? ДА ☐ НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со шестото прашање. 

b. Доколку ДА: дали вашата канцеларија или општина се вклучени во некои од овие проекти или иницијативи? ДА ☐ НЕ ☐ 
c. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 
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6. Економија (трговија, туризам, вработување) 

Некои општини учествуваат во прекугранична соработка со соседна држава или друга држава за прашања поврзани со економијата, како на пример, 
трговија, туризам или вработување во кои се вклучени локални етнички групи и/или други малцински заедници. Како на пример туристички 
здруженија, форуми за претприемачи, центри за информации за прекугранични патници или заеднички центри за обука на претприемачи и 
вработени.  

a. Дали познавате слични иницијативи за соработка во вашата општина? ДА ☐ НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со седмото прашање. 

b. Доколку ДА: дали вашата канцеларија или општина се вклучени во некои од овие проекти или иницијативи? ДА ☐  НЕ ☐ 
c. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 

     



  Градење мостови и интеграција на разнолики општества 

 

7. Политичко учество 

Некои општини или региони имаат механизми кои им гарантираат во нивната област на етничките групи и/или малцински заедници политичко 
учество, како на пример претставување во општински совети и локални собранија, министерства или комитети или консултативни процеси за правни 
промени и политички одлуки, постојани комитети или резервирани места во локалните собранија. 

a. Дали познавате слични механизми во вашата општина или регион? ДА ☐  НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со осмото прашање. 

b. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 
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8. Институции 

Некои општини имаат институции кои ја олеснуваат нивната соработка со малцински заедници на нивната територија, како на пример министер или 
министерство одговорен за етнички групи и/или малцински прашања, постојани комитети за определени прашања или малцински совети. 

a. Дали познавате некои институции како овие во вашата општина?  ДА ☐ НЕ ☐ 

Доколку НЕ, продолжете со последното прашање. 

b. Доколку ДА, подетално објаснете: 

Активност Вид Ниво Кој ја започна 
соработката? 

Ресурси/ 
финансирање 

На пример: име на иницијатива, краток опис  На пример:  
заедничка комисија, 
краткорочен проект, 
билатерален 
договор 

На пример: 
локално, 
прекугранично,  
матична држава  

На пример: вашата 
малцинска 
заедница, локална 
влада, надворешен 
претставник  

На пример: 
грантови, 
институционален 
фонд, 
неготовински 
средства 
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9. Дали постои прекугранична иницијатива, институција или проект за соработка во кој вашата етничка група/малцинска заедница или 
организација е вклучена, а кој/а е од особено значење за вас? Подетално објаснете! 

Ви благодариме за поддршката на нашето истражување!  

Заради истражувачки цели, можеби ќе имаме потреба да ја контактираме вашата канцеларија за дополнителни информации или појаснување на 
податоците. Доколку се согласувате да ни овозможите дополнителни информации (доколку е потребно), Ве молиме подолу внесете контакт 
информации за лицето кое нашите истражувачи може да го контактираат.  
Детали за контакт 

Име  

Позиција 
 

 

Електронска 
пошта 
 

 

Телефон  
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