Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Zapewne niewielu z nas wie, że 15 maja, zgodnie z rezolucją nr 47/237 z 20
września 1993 r. Zgromadzenia Ogólnego ONZ obchodzony będzie
Międzynarodowy Dzień Rodziny.
Niestety w naszym kraju dotychczas niewiele się o tym święcie mówiło i słyszało. W
tym roku postanowiłem, aby nasza spółka przyłączyła się do inicjatywy Fundacji
Humanites - Sztuka Wychowania, inicjatora obchodów w Polsce Międzynarodowego
Dnia Rodziny i weszła do grona firm, które zaproponują swoim pracownikom
możliwość zadedykowania kawałka czasu „z pracy” swoim bliskim.
W imieniu całego Zarządu S&T
zapraszam do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny
15 maja 2012 roku poprzez
włączenie się w akcję
„DWIE GODZINY DLA RODZINY”.
Postanowiliśmy skrócić 15 maja dzień pracy w naszej firmie o 2 godziny*, które
można przeznaczyć na szczególne spotkanie ze swoimi najbliższymi.
Być może uda się Wam rozesłać informację na temat Międzynarodowego Dnia
Rodziny również do pracodawców innych osób z Waszych rodzin i w ten sposób
zachęcić ich do włączenia się w obchody tego wydarzenia, a przez to spowodować
możliwość spędzenia wspólnie czasu.
Często powstaje pytanie... jak już jest czas… to co z nim robić… dwie godziny… to
czasami tak dużo, ale i tak mało.
Fundacja, będąca inicjatorem tej akcji, podpowiada nam kilka pomysłów i inspiracji
dla własnych rozwiązań na ten dzień, ale przecież własna kreatywność nie zna
granic :



Mój syn/córka przeprowadza „profesjonalny” wywiad ze swoimi dziadkami o
ich dzieciństwie i młodości – a może z jednym z rodziców, lub z kimś z nieco
dalszej rodziny
Czy moje dzieci wiedzą, jakie zwierzęta towarzyszyły mi w dzieciństwie








Mapa zdjęć – układanie zdjęć rodzinnych wg wybranego klucza, chronologii
zdarzeń, więzi i relacji rodzinnych, miejsc geograficznych połączone z
opowieściami o zdarzeniach, których zdjęcia dotyczą
Najzabawniejsze pamiątki z rodzinnych podróży – historie i okoliczności ich
zdobywania
Najcenniejsze pamiątki rodziców, dziadków… trzymane w szufladach,
szafach, o których do tej pory nie było okazji porozmawiać…
Stworzenie z dziećmi ich własnej „skrzynki szczęścia”, do której włożą swoje
skarby i ukryją ją w domu, ogrodzie… po to, aby powrócić do niej np. za 5, 10
lat
Najgłupsze kłamstwo z dzieciństwa rodziców, dziadków ….a może i dzieci
Przygoda życia i związane z nią pamiątki, zdjęcia…

Zgodnie z intencją pomysłodawców najważniejsze jest to, by razem ze swoimi
najbliższymi po prostu wspólnie być. Zwyczajnie nacieszyć się sobą bez konkurencji
telewizora, komputera, SMS-ów i nerwowego patrzenia na zegarek czy iPhone’a.
Jeśli to się uda i dostarczy Wam radość i satysfakcję, będzie to najlepszy z
możliwych sposób świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny.
Więcej informacji na temat Fundacji i Międzynarodowego Dnia Rodziny można
znaleźć pod adresem:
http://www.mamrodzine.pl/strefa-rodzicow/wydarzenia/2-godziny-dla-rodziny
Jeżeli ktoś chce, to może również podzielić się z koleżankami i kolegami z pracy
krótką historyjką (napisaną, sfotografowaną lub sfilmowaną) na temat tego, jak
spędziliście ten czas. Dla zachęty i odwagi – ja chętnie napiszę dla Was, jak ja i moja
rodzina wykorzystaliśmy ten czas, może uda mi się także namówić moich kolegów z
Zarządu? Jeżeli ktoś byłby chętny, to może nadsyłać materiały na skrzynkę
zapytaj@snt.pl z zaznaczeniem w temacie „Międzynarodowy Dzień Rodziny” lub
przekazać do Ani Dziuban.
Życzę dobrze spędzonego czasu i wielu wzruszeń.
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