
Ankieta 
 

W związku z wprowadzeniem we wrześniu 2013 roku Programu „Sokołowska Rodzina 3+” Miasto Sokołów Podlaski 

podsumowuje realizację programu na terenie miasta poprzez m.in. poznanie opinii uczestników na temat jego funkcjonowania. 

Poniższa ankieta skierowana jest do rodzin obecnie bądź w przeszłości uczestniczących w programie skierowanym do rodzin 

wielodzietnych, zastępczych oraz rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny do wypełnienia anonimowego kwestionariusza oraz pozostawienia go w urnie 

w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, ul. Wolności 21. Formularz można pobrać na stronie www.sokolowpodl.pl 

w zakładce „Sokołowska Rodzina 3+”. 

Zbieranie ankiet trwa do 15 maja 2015r. 

Dziękujemy! 

 

 

1. Jak ogólnie oceniają Państwo funkcjonowanie Programu „Sokołowska Rodzina 3+”? 

□ Zdecydowanie dobrze 

□ Raczej dobrze 

□ Raczej źle 

□ Zdecydowanie źle 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

2. Czy oferta dla posiadaczy karty „Sokołowska Rodzina 3+” odpowiada Państwa oczekiwaniom? 

□ Zdecydowanie tak 

□ Raczej tak 

□ Raczej nie 

□ Zdecydowanie nie 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

3. Czy dzięki posiadaniu karty „Sokołowska Rodzina 3+” Państwa rodzina częściej korzysta z: 

 
a) obiektów sportowych 

□ Tak 

□ Nie 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

b) instytucji kultury 

□ Tak 

□ Nie 

□ Trudno powiedzieć 

c) placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 

□ Tak 

□ Nie 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

d) partnerów programu 

□ Tak 

□ Nie 

□ Trudno powiedzieć

 

 

4. Z jakiego rodzaju zniżek Państwa rodzina najczęściej korzysta w ramach Programu „Sokołowska Rodzina 3+”? 

Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. 

□ Na artykuły spożywcze 

□ Na artykuły AGD i RTV 

□ Na artykuły elektroniczne i usługi informatyczne 

□ Na artykuły przemysłowe 

□ Na artykuły biurowe i papiernicze 

http://www.sokolowpodl.pl/


□ Na akcesoria telefoniczne 

□ Na odzież i obuwie 

□ Na gastronomię 

□ Na zakup paliw 

□ Na usługi motoryzacyjne 

□ Na usługi związane z budownictwem i materiały budowlane 

□ Na usługi telekomunikacyjne 

□ Na naukę jazdy 

□ Na usługi medyczne lub stomatologiczne 

□ Na rekreację i sport 

□ Na wypoczynek rodzinny 

□ Na kulturę 

□ W opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

5. Czy uważają Państwo, że Program „Sokołowska Rodzina 3+” powinien nadal funkcjonować na terenie miasta? 

□ Zdecydowanie tak 

□ Raczej tak 

□ Raczej nie 

□ Zdecydowanie nie 

□ Trudno powiedzieć 

 

 

6. O jakiego rodzaju zniżki Państwa zdaniem powinna być rozszerzona oferta dla rodzin w ramach Programu 

„Sokołowska Rodzina 3+”? 

Uwaga: Prosimy o udzielenie odpowiedzi, jeżeli w pytaniu 5 zaznaczyli Państwo „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. 
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7. Dlaczego uważają Państwo, że Program „Sokołowska Rodzina 3+” nie powinien funkcjonować na terenie miasta? 

Uwaga: Prosimy o udzielenie odpowiedzi, jeżeli w pytaniu 5 zaznaczyli Państwo „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”. 
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Informacje o rodzinie 

 

□ Rodzina pełna (małżeństwo lub konkubinat) 

□ Rodzina niepełna (osoba samotnie wychowująca dzieci) 

□ Rodzina zastępcza 

□ Rodzina wychowująca lub sprawująca opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym 


