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Шановні батьки-одинаки, район Нойкельн хоче особливо підтримати батьків-одинаків. Для цього 

ми повинні знати ситуацію та потреби одиноких батьків. З цієї причини ми просимо вас взяти участь 

у цьому опитуванні. Опитування є абсолютно анонімним. Участь є добровільною, і учасники 

вирішують, на які запитання їм дати відповідь. Дані (наприклад, адреса електронної пошти при 

надсиланні електронною поштою не будуть присвоєні заповненій анкеті та не 

використовуватимуться надалі. 

Після оцінювання результати опитування будуть опубліковані на домашній сторінці 

координаційного центру для одиноких батьків www.alleinerziehd-neukoelln.net. Будь ласка, 

надішліть заповнену анкету до координаційного центру для одиноких батьків (Briesestrasse 15, 

12053 Berlin), надішліть її поштою на цю адресу або електронною поштою Mueller.M@skf-berlin.de. 

Велике спасибі за підтримку! 
 

Запит статусу 

Я живу в районі (будь ласка підкресліть):  Rudow; Britz; Buckow; Groupiusstadt; Neukölln-Mitte; 

Schillerkiez;  Köllnische Heide; Rixdorf; Reuterkiez 

 

Самовизначення Вік 

 

    ⃝  Я одинока мати                ⃝     менше 20 років 

    ⃝  Я одинокий батько                ⃝     20 – 29 років 

    ⃝  Я самостійно виховую                ⃝     30 – 39 років 

                ⃝     40 – 49 років  

                ⃝     50 років і більше 

  

Діти 

 

Я маю ___ дітей. Вік моїх дітей (число): 
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     ⃝     0-3 роки      ⃝     10-14 років 

     ⃝     3-6 років      ⃝     старше 14 років 

     ⃝     6-10 років 

 

 

Я одинока мати: 

⃝ з (      ) місяця вагітності 

⃝ з того часу, як моя дитина (     ) мала____ тижнів / місяців / років /. 

⃝ з (місяць, рік) ____ 

         

1 
З таким форматом сімї, я 

почуваюся добре 

Повністю 

підходить 

визначення 

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі 

2 Мій фінансовий стан добрий 

Повністю 

підходить 

визначення  

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі  

3 

 
Я маб добрі соціальні звязки  

Повністю 

підходить 

визначення  

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі  

4 
Я знаю, що я повинна далі робити 

в своєму житті  

Повністю 

підходить 

визначення  

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі  

5 

 

Я знаю, дк я можу отримати 

допомогу в певних ситуаціях 

Повністю 

підходить 

визначення  

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі  

7 

 

Я маю достатньо часу для себе та 

своєї дитини / ігр з дитиною 

Повністю 

підходить 

визначення 

Trifft voll und 

ganz zu 

1 2 3 4 5 Не підходить взагалі  

8 
Я дивлюся в майбутнє своїх дітей 

з оптимізмом   

Повністю 

підходить 

визначення  

 

1 

 

 

2 3 4 5 Не підходить взагалі  
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Шкільна освіта / Професійна освіта / Діяльність: 

    ⃝     Не маю шкільного атестату  

 

    ⃝     жодної професійної освіти 

 

    ⃝     закінчила 8. / 10класів 

 

    ⃝       маю проф.освіту (професію): 

 

    ⃝     середня шкільна освіта  

 

    ⃝     я маю закінчену професійну освіту  

    ⃝     закінчена освіта 

 

 

    ⃝     атестат про проф. освіту/ навчання 

 

 

    ⃝     я маю іноземну освіту, яку можна 

прирівняти до:  

         …………………………….   

 

     ⃝      інше: …………………………… 

 

 

 

Що я потребую для себе та своєї дитини: 

a) В загальному: 

    ⃝     місце в дитячому садку     ⃝     можливості контактів з іншими 

одинокими матерями 

    ⃝     Підтримку в держустановах / при 

заповненні документів 

    

    ⃝     можливості контактів з іншими 

родинами 

    ⃝     Підтримку при відвідуванні лікарів   

          

    ⃝     пропозиції для проведення вільного 

часу для батьків з дітьми 

    ⃝     курси німецької мови 

 

    ⃝     підтримка в критичних ситуаціях 

    ⃝     правові питання   

 

 

b) Для професії, для роботи 
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    ⃝     Консультації щодо працевлаштування 

 

 

    ⃝ розширений догляд за дітьми (догляд за 

дітьми поза межами робочого графіку 

дитячого садка, яслів) 

    ⃝ тренінги щодо написання резюме, 

підготовка до співбесіди 

     ⃝ догляд за дітьми поза межами садка, 

школи 

 

    ⃝     додаткова освіта 

 

    ⃝     догляд за дітьми в критичній ситуації 
 

    ⃝     контакти роботодавців     ⃝     догляд під час канікул 

c) Піклування про здоровя / для підвищення життєвого рівня 

⃝ Мама дитина лікування( батько дитина лікуванння) 

Короткострокова опіка, для запису др лікаря 

⃝ короткострокова опіка, щоб мати час для себе 

⃝ пропозиції для оздоровлення (оздоровчі курси, спорт) з доглядом за дітьми 

⃝ можливості до спілкування з іншими одинокими матерями) з доглядом за дітьми 

⃝ Інше: …………………………………. 

 

Інші потреби: 

1. Тут Ви можете описати інші потреби, повязані з пандемією 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

2. Тут Ви можете описати інші потреби, які не були названі 

Я потребую для себе, для своєї дитини: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3. Тут можете написати свої побажання: 
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Я бажаю для себе та своєї дитини: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ Дякую за участь! 


