Warszawa, 5 czerwca 2014 r.

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą akcję "Dwie Godziny dla Rodziny" i przekazywaną Państwa
pracownikom i Państwa bliskim inspirację do refleksji nad relacjami z naszymi najbliższymi wraz z zachętą
do częstszych międzypokoleniowych rozmów. To niezwykle ważne w procesie budowania tożsamości nas
samych i naszych dzieci, w coraz bardziej przyspieszającej rzeczywistości!
Jesteśmy przekonani, że dobre relacje w domu i udane życie prywatne jest istotnym elementem sprzyjającym
zaangażowaniu i kreatywności w pracy. Jak również w drugą stronę – satysfakcja z pracy, którą wykonujemy,
daje nam pozytywną energię do życia poza pracą i pozwala na lepszą integrację życia zawodowego
i prywatnego.
W tym roku już po raz trzeci nasza Fundacja - inicjator obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny
w Polsce, miała zaszczyt zaprosić wszystkich do świętowania Dnia Rodziny poprzez włączenie się w naszą
akcję „Dwie Godziny dla Rodziny”. Nasza akcja uzyskała poparcie ONZ oraz Honorowy Patronat Małżonki
Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.
III edycja akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” osiągnęła ogromne, ogólnopolskie rozmiary, spontanicznie
rozprzestrzeniając się już na terytorium całego kraju! Do akcji dołączyły setki firm, instytucji publicznych
i prywatnych wraz z dużymi grupami kapitałowymi, które mają w swoich strukturach nawet po kilkadziesiąt
spółek i zatrudniają dziesiątki tysięcy osób. Cieszymy się, że w tym roku do akcji dołączyły również
organizacje pozarządowe i samorządy lokalne wielu miejscowości!
Budujący jest również fakt, że nasza akcja spotkała się z niezwykle szerokim odzewem ze strony mediów.
Publikacje na temat akcji pojawiły się zarówno w mediach elektronicznych, drukowanych, a także w radiu
i telewizji. Dotarcie naszej kampanii w tym roku zostało oszacowane na ponad 12 milionów osób!!
Głęboko wierzymy, że akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”, na stałe zagości w corocznych planach
pracodawców i stanie się promocją wszelkich działań służących zwróceniu uwagi na znaczenie Rodziny i jej
udziału w kształtowaniu młodego pokolenia – naszego najcenniejszego kapitału społecznego oraz wagi dobrej
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, tak na wydajną pracę jak i udane życie poza nią.
Dziękujemy tym z Państwa, którzy już podzielili się z nami informacjami o przebiegu akcji w swojej firmie
oraz o liczbie osób objętych akcją. Prosimy o dalsze przesyłanie Państwa podsumowań, refleksji.
Łączymy wyrazy szacunku i życzymy raz jeszcze dobrych, międzypokoleniowych rozmów... Mamy nadzieję,
że nie tylko przy okazji Dnia Rodziny!:) I już dzisiaj zapraszamy do kolejnej IV Edycji w 2015!!!
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