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Dziś z pracy wyjdą dwie godziny wcześniej!
15 maja 2017 / Świnoujście    ewyspiarz.pl

W poniedziałek tysiące Polaków wyjdą z pracy 2 godziny wcześniej.

Inicjatywa jest częścią akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” organizowanej przez Fundację Humanites – w

tym roku obchodzimy ją po raz szósty. Pretekstem do powołania akcji jest Międzynarodowy Dzień Rodzin

ustanowiony w 1993 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który przypada 15 maja.

Jak podkreśla Amanda Szeligowska, koordynatorka wydarzenia, akcja prowadzona jest od 5 lat – do

tej pory wzięły w niej udział setki tysięcy pracowników. W tym roku do udziału zgłosiło się około

100 firm.

Wśród nich możemy znaleźć m.in. PKN Orlen, Alior Bank, AXĘ, GFK Polonia, Grupę Tauron, Tchibo

czy Hortex.

Organizatorzy przekonują szefów firm, że skrócenie czasu pracy o dwie godziny, może im się opłacać.

Czas poświęcony rodzinie może mieć zbawienny wpływ na pracowników, ich produktywność, a co za tym

idzie wyniki przedsiębiorstwa. To właśnie zdrowie psychiczne najbardziej ogranicza możliwości

pracowników. Z kolei, w wielu ankietach pracownicy wskazują, że rodzina jest dla nich wartością

najbardziej zagrożoną.

W akcji może wziąć udział każda firma, która zarejestrowała się na stronie mamrodzine.pl.

Przedstawiciele zainteresowanych przedsiębiorstw musieli przekazać informacje do działu HR i
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powiadomić pracowników o kampanii, najczęściej drogą mailową. Co ciekawe, w Orlen Centrum Usług

Korporacyjnych pracownicy mogą wybrać dwie godziny wolnego w wybrany przez siebie dzień, jeśli

dzisiaj im nie pasuje.

– Te dwie godziny to oczywiście symbol, zarówno ze strony pracodawców, jak i rodzin – wiadomo,

że tych godzin refleksji i troski o nasze więzi rodzinne potrzebujemy znacznie więcej i to każdego

dnia, a nie tylko od święta – podkreśla Amanda Szeligowska.

Sprawdź, czy twój pracodawca bierze udział w akcji.
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Granty w maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych przyznano 15 projektom.


