
Dwie gafunydlarodziny
zrćWT]olh,aż!']e ),ycE
prywatne pramwnika
Przek-lada śę na
jęp zaaĘaż'wanie
zawodowe
i na komfort pracy.
_ Nacisk thdziony pŹez pracc
dawĘ na nóeTowagę niędzy
źńem pry$,aa|'m i obowĘ'
kami zawodowymi pracowni-
ków moż€ wznagdać idl po.
eucie więzi z frrlĘ i wń.ł€ć
na r€alizację celów bizneso.
wydt - mówi zo6a DziŁ pre.
zes Fundacji Hunanit€*sztuka
wychowania, lcóra po raz dru.
gi oĘtnizuje akcję społ€czIą

"Dwie 
godziny dla rodriny".

Fundacja zachęca pracodaw.
oiw do świętowenia poprzez
slqócenie .|nia pracy 15 maja
o dwie godziny i zainĘirowa.
nh pncowników do spędzenia
tego dodatkov,Ęo wo|n€go cza.

s1.' zb|jskini' a tal.źe do midzyj
pokoleniowych manów.

- Poprzez naszą akcję chce'
my z*Tócić uvr"a8ę pracoda*
ców i pr:mwników na wagę
więzi rodzinnych w rozwoju
młodego pokoleńa, kształto'
waniu j€go s}st€mu waltdści
i umiejęhości społecznych

Wjaśnia zofia Dzik.
Ja} Pokazują badania prof.

Barbary FatlAi z Univasftetu.wa$zawskiego' tylko około
20 proc dolo6ł'th w}thoMr.
jącf,dl dzieci i mlodzie' zna ich
potneby i fon$y Śpędunia wol
nego cz.sl]. A co ńs'nie CieJąue
. dod,dźjest Ęn€niona więzi
i dobrych relacji z dorodymi.

- Na co dzień często bBh'}
j€ nan czasu d|a najbxźs4th'
a Dzi€ń Rodziny moż€ być tą
szcze8óĘ okolicznością' gdy
podarujemy sobie i naszlm bli-
skin fuchę ,'wolno p|ynącegp
crasu" - doalaje zofia Dzik.

celem alcji jest ta}że buio-
wertie świadonlości ddyEąĘ
istotn€j rcli wigi lodzinr'ych,
ldre są niet'ko fimdaner$ern
r@v,oiunnodegDpo|oł€''!!al€
ńwnież istoh}m zapleczem'
z któr€€o moźla korzystaćwsy.
tuaĆjach lłż}sowych w żłtiu.'Itsmateln pnewodnim tego-
rocalej ed},Eji akji są "sz}o]ne}'!śpolfu denia - przezpoko]enia'''
h'ndaqia z€chęcą Ę wsń|ny
czasęd,'ćrĘm&imFhv.Ęa
mni€niach z &ieciisttł", poga'
wędce o dziadkach, loewnrh'
Ęsiadach, pr4jaciohch' o rna.
rzeniach, rodzinnych zwfza-
jach' traądad' i do śęgnieia na
nowo do saf}th zdjęć. w ubie
gtym mku w alrcji ''}d,iał ''zido
hladziesĘt fnn, n'in. Tcbjbo'
Pley, K2, Wirtuaha PolslG, JVc,
vattenBJll. I'rzedsiębiorstwa,
kóre zaaĘażują się w akcję
zostaną 'yroż'ione na s1ronie
www.mammdzine.pl. pca


