
Durchgeführt von:

или при помощи QR-кода:

oder über den QR-Code:

або за допомогою QR-коду:

Доступ к опросу по адресу:

Sie erreichen die Befragung unter:

Доступ до опитування за адресою:

www.infas-online.de/UA

Додаткову інформацію можна знайти тут:
Дополнительные сведения можно найти здесь: 
Weitere Informa� onen fi nden Sie auch unter:
www.dji.de/UA-Fo

Українські 
матері 
в Німеччині

Украинские 
матери 
в Германии

Ukrainische 
Mü� er in 
Deutschland

Для дослідження «Українські 
матері в Німеччині» нам потрібні 
українські матері з дітьми віком від 
0 до 6 років, щоб більше дізнатися 
про їхнє життя у Німеччині.
Участь в опитуванні триває близько 
20 хвилин, можна вибрати українську 
або російську мову.

Ми хочемо дізнатися, як 
живеться Вам і Вашій дитині:
– Як виглядає життя українських матерів із 

дитиною/дітьми 0-6 років?
– Якої допомоги потребують українські 

матері та діти?
– Що можна сказати про добробут 

дітей? 

Відповісти на запитання онлайн-анкети 
можна на будь-якому пристрої з доступом 
до інтернету. Ми дотримуємось суворої 
конфіденційності при обробці Ваших 
даних в анкеті. Встановити особу людини 
буде неможливо.

Ви знайомі з іншими українськими 
матерями?
Ми були б Вам вдячні, якби Ви могли 
поділитися посиланням з іншими 
українськими матерями з дітьми 0-6 років.

Будемо раді, якщо Ви візьмете участь, 
і заздалегідь дякуємо за допомогу!

Мы хотим узнать, как живется 
Вам и Вашему ребенку:
– Как выглядит жизнь украинских матерей 

с ребенком/детьми 0-6 лет?
– В какой помощи нуждаются украинские 

матери и дети?
– Что можно сказать о благополучии 

детей? 

Ответить на вопросы онлайн-анкеты 
можно на любом устройстве с доступом 
в интернет. Мы соблюдаем строгую 
конфиденциальность при обработке 
Ваших данных в анкете. Установить 
личность человека будет невозможно.

Вы знакомы с другими украинскими 
матерями?
Мы были бы Вам признательны, если бы 
Вы могли поделиться ссылкой с другими 
украинскими матерями с детьми 0-6 лет.

Будем рады, если Вы примете участие, и 
заранее благодарим за помощь!

Wir wollen erfahren, wie es 
Ihnen und Ihrem Kind geht:
– Wie sieht die Lebenssitua� on von 

ukrainischen Mü� ern mit Kind(ern) 
im Alter von 0 bis 6 Jahren aus? 

–  Welche Unterstützung benö� gen 
ukrainische Mü� er und Kinder?

–  Wie steht es um das Wohlbefi nden 
der Kinder? 

Der Online-Fragebogen kann von jedem 
interne� ähigen Gerät aus ausgefüllt wer-
den. Wir gehen mit Ihren Angaben im 
Fragebogen vertraulich um.  Rückschlüsse 
auf Sie als Person werden nicht gezogen.

Kennen Sie weitere ukrainische Mü� er?
Wir würden uns freuen, wenn Sie den Link 
auch an andere ukrainische Mü� er mit 
Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren wei-
terleiten könnten.

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme 
und  bedanken uns sehr für Ihre Unter-
stützung!

Для исследования «Украинские 
матери в Германии» нам нужны 
украинские мамы детей от 0 до 
6 лет, чтобы больше узнать об их 
жизни в Германии.
Участие в опросе займет около 20 минут, 
можно выбрать украинский или русский 
язык.

Für die Studie „Ukrainische Mü� er 
in Deutschland“ suchen wir ukrai-
nische Mü� er von Kindern im Alter 
von 0-6 Jahren, um mehr über ihr 
Leben in Deutschland zu erfahren.
Die Beantwortung dauert etwa 20 Minuten 
und ist auf Ukrainisch oder Russisch möglich. 
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Для дослідження «Українські 
матері в Німеччині» нам потрібні 
українські матері з дітьми віком від 
0 до 6 років, щоб більше дізнатися 
про їхнє життя у Німеччині.
Участь в опитуванні триває близько 
20 хвилин, можна вибрати українську 
або російську мову.

Ми хочемо дізнатися, як 
живеться Вам і Вашій дитині:
– Як виглядає життя українських матерів із 

дитиною/дітьми 0-6 років?
– Якої допомоги потребують українські 

матері та діти?

Мы хотим узнать, как живется 
Вам и Вашему ребенку:
– Как выглядит жизнь украинских матерей 

с ребенком/детьми 0-6 лет?
– В какой помощи нуждаются украинские 

матери и дети?

Wir wollen erfahren, wie es 
Ihnen und Ihrem Kind geht:
– Wie sieht die Lebenssitua� on von 

ukrainischen Mü� ern mit Kind(ern) 
im Alter von 0 bis 6 Jahren aus? 

–  Welche Unterstützung benö� gen 
ukrainische Mü� er und Kinder?

Для исследования «Украинские 
матери в Германии» нам нужны 
украинские мамы детей от 0 до 
6 лет, чтобы больше узнать об их 
жизни в Германии.
Участие в опросе займет около 20 минут, 
можно выбрать украинский или русский 
язык.

Für die Studie „Ukrainische Mü� er 
in Deutschland“ suchen wir ukrai-
nische Mü� er von Kindern im Alter 
von 0-6 Jahren, um mehr über ihr 
Leben in Deutschland zu erfahren.
Die Beantwortung dauert etwa 20 Minuten 
und ist auf Ukrainisch oder Russisch möglich. 

Якщо у Вас виникли питання:
Если у Вас возникли вопросы:
Bei Fragen: 
UA@infas.de / 0800 - 99 88 668  

http://www.infas-online.de/UA
http://www.dji.de/UA-Fo
mailto:UA@infas.de

