
Bislang sind mehr als 727.200 Flüchtlinge aus der Ukraine im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) registriert worden. Um sich in ihrer neuen 

Umgebung zurechtzufinden, benötigen sie unterschiedliche Formen 
von Hilfs- und Unterstützungsangeboten vor Ort. 

Am Institut für kommunale Planung und Entwicklung (IKPE) in Erfurt 
wurde ein Fragebogen entwickelt, um die drängenden Probleme der 
Ukrainerinnen und Ukrainer besser zu verstehen, die Kommunen zu 

informieren und lokale Unterstützungsangebote zu ermöglichen. 

Falls Sie selbst aus der Ukraine geflohen sind, 
bitten wir Sie, an der anonymen Umfrage teilzunehmen. 

Jetzt loslegen und bis zum 30. Juni 2022 mitmachen!
https://www.soscisurvey.de/Survey_Ukraine/

Die Beantwortung der Fragen dauert fünf bis sieben Minuten. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme!

Почніть зараз та беріть участь до 30 червня 2022 року! 

З кінця лютого до 11 травня 2022 р. в Центральному реєстрі 
іноземців Німеччини було зареєстровано близько 727 200 
біженців з  України. Більшість з них тією чи  іншою мірою 
потребують підтримки на новому місці. За підтримки IKPE 
(Ерфурт) було створено опитувальник з метою кращого розуміння 
нагальних проблем українців у Німеччині та інформування 
федеральної влади. Ваша анонімна участь в опитуванні може 
допомогти багатьом співвітчизникам, які перебувають у подібній 
ситуації. 

Наша стратегія - 3П: провести опитування, проаналізувати та 
поінформувати. Це займе лише 5-7 хв. вашого часу. Заздалегідь 
дякуємо за участь! (Перейдіть за посиланням або використовуйте 
QR-код). https://www.soscisurvey.de/Survey_Ukraine/
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Until now around 727,200 people from Ukraine were registered in the 
German Central Register of Foreigners (AZR). More than 98 percent of 
them are Ukrainian citizens. Most of them, to one degree or another, 
need support in a new place.  

This survey was developed in cooperation with IKPE in order to unders-
tand the urgent problems and opportunities to support Ukrainians in 
Germany. Filling the survey will take only 5 - 7 minutes of your time, 
but is supposed to improve the local social services and thereby the 
process of social integration of Ukrainian refugees in Thuringia. Thank 
you for your time! 

https://www.soscisurvey.de/Survey_Ukraine_ru/  
 
 

 Get started now and 
 participate until 
 June 30, 2022!

Начните прямо сейчас и участвуйте до 30 июня 2022 года! 

С конца февраля по 11 мая 2022 г. в Центральном реестре иностранцев 
Германии было зарегистрировано около 727 200 беженцев из Украины. 
Большинство из них в той или иной степени нуждаются в поддержке 
на новом месте.  При поддержке IKPE (Эрфурт) был создан опросник 
для лучшего понимания насущных проблем украинцев в Германии и 
информирования федеральных властей. 

Ваше анонимное участие в опросе может помочь многим 
соотечественникам, находящимся в подобной ситуации. Наша стратегия — 
3П: провести опрос, проанализировать и проинформировать. Это займет 
всего 5-7 минут вашего времени. Заранее спасибо за участие!    

(Перейдите по ссылке или используйте QR-код). 

https://www.soscisurvey.de/Survey_Ukraine_ru/
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