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Сайт 

Наш вебсайт є інформаційною платформою для пропозицій допомоги та тих, хто її шукає. Він 

постійно розширюється. Щоб Ви могли оптимально зорієнтуватися, ми коротко познайомимо Вас із 

нашим веб-сайтом. 

URL 

Українське видання:  www.uhbe.ch/uk 

Німецьке видання: www.uhbe.ch  

Контент сайту 

Це наша домашня сторінка: 

 

          

Ви можете змінити мову в заголовку, див. червону стрілку. 

Основною складовою нашого сайту є огляд пропозицій допомоги, див. зелену стрілку. 

Іншими важливими складовими для Вас є розділи «Інформація», див. жовту стрілку, і «FAQ» (Часті 

питання), див. синю стрілку. 
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Пропозиції       https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/angebote  

Тут ви знайдете огляд усіх пропозицій, які були записані через нашу платформу. Рекомендуємо 

регулярно їх оглядати, нові пропозиції допомоги додаються практично щодня. 

 

Якщо Ви шукаєте конкретні пропозиції допомоги, Ви можете відфільтрувати їх. Функція «Вибрати 

категорію», див фіолетову стрілку, надає вам наступні можливості: 
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Інформація   https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/downloads  

Розділ «Інформація» містить важливі інформаційні листи, контактні адреси та посилання на веб-

сайти, листівки та форми.  

• Допомога українцям у Берні 

• Швейцарія Кантони 

• кантон Берн 

• Місто Берн, Бремгартен, Кеніц, Мурі, Остермундіген, Золікофен 

• Україна 

 

Запитання та відповіді  https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/faq   

Тут ви знайдете найважливіші відповіді на свої питання. Ми постійно доповнюємо цей список.  

• Реєстрація 

• Медицина / Здоров'я 

• Приймаючі сім'ї 

• Освіта 

• Тварини 
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Website 

Unsere Webseite ist eine Informationsplattform für Hilfsangebote und Hilfesuchende. Sie wird laufend 

erweitert. Damit Sie sich optimal zurechtfinden, stellen wir Ihnen unsere Website kurz vor.  

URL 

Ukrainische Ausgabe: www.uhbe.ch/uk 

Deutsche Ausgabe: www.uhbe.ch   

Inhalte der Website 

Dies ist unsere Startseite: 

 

Die Sprache können Sie in der Kopfzeile ändern, siehe roter Pfeil. 

Der Hauptbestandteil unserer Website bildet die Übersicht der Hilfsangebote, siehe grüner Pfeil. 

Weitere wichtige Bestandteile für Sie sind die Rubriken «Informationen», siehe gelber Pfeil, und 

«FAQ» (Frequently Asked Questions), siehe blauer Pfeil. 
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Angebote  https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/angebote  

Hier finden Sie eine Übersicht aller Angebote, die über unsere Plattform erfasst wurden. Wir empfehlen 

regelmässig vorbeizuschauen, fast täglich kommen neue Hilfsangebote hinzu. 

 

Wenn Sie auf der Suche sind nach spezifischen Hilfsangeboten, so können Sie die Angebote filtern. 

Die Funktion «Kategorie wählen», siehe violetter Pfeil, stellt Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur 

Verfügung: 
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Informationen   https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/downloads  

Die Rubrik «Informationen» enthält wichtige Informationsblätter, Kontaktadressen sowie Links zu 

Websites, Merkblättern und Formularen.  

• Ukraine Hilfe Bern 

• Schweiz 

• Kanton Bern 

• Stadt Bern, Bremgarten, Köniz, Muri, Ostermundigen, Zollikofen 

• Ukraine  

 

FAQ  https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/faq   

Hier finden Sie die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen. Wir ergänzen diese Liste laufend.  

• Anmeldung 

• Medizin / Gesundheit 

• Gastfamilien 

• Bildung 

• Tiere 
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