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Książnica Płocka „Pięknie być człowiekiem”

pracować o 2 godziny w Międzynarodowym Dniu Rodziny obchodzonym
PORTAL NPLOCK.PL 12/05/2017

na świecie 15 maja.
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W adresowanym liście okolicznościowym Prezes Zarządu zachęca
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pracowników, aby w tym dniu lub innym dla nich dogodnym, spędzili ten

,

czas z najbliższymi, a tegoroczne hasło obchodów „Gotowanie na

OSIEDLA
MIASTO PŁOCK

rodzinnym planie” było inspiracją do wspólnych działań w gronie bliskich.
w tegorocznej edycji akcji społecznej „Dwie Godziny dla Rodziny” pracodawca pragnie
podkreślić istotną rolę rodziny we współczesnym świecie i w życiu każdego z zatrudnionych.
Koncern jako pracodawca przyjazny rodzinie, poza udziałem w podobnych przedsięwzięciach
realizuje wewnątrz firmy także inne inicjatywy, które wspierają pracowników w zachowaniu
równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, a praca zawodową. - Mamy świadomość, że rodzina
to fundament, który daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Świadomość obecności
bliskich osób, daje nam wytchnienie i motywację do działania. Takie podejście promujemy
również poprzez nasze wartości i zasady postępowania, a kluczową dla nas wartością są
LUDZIE – powiedziała Grażyna Baka Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN.

W celu realizacji inicjatywy, Zarząd spółki PKN ORLEN, która jest
partnerem tegorocznej akcji, zobowiązał osoby odpowiedzialne za
kierowanie poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Spółce do

Zobacz

takiej organizacji pracy, aby większość pracowników mogła w tym dniu
skorzystać z czasu wolnego od pracy, a jeżeli nie byłoby to możliwe,
wówczas do wskazania innego dogodnego dla pracownika terminu.
Międzynarodowy Dzień Rodziny to święto, które zostało ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, a w Polsce zostało
zainicjowane przez Fundację Humanites w 2012. Od tego czasu Fundacja
zachęca pracodawców w całej Polsce w myśl hasła „Dwie Godziny dla
Rodziny”, do skrócenia czasu pracy o symboliczne 2 godziny w celu
wykorzystania go dla najbliższych. W tym roku honorowy patronat nad
akcja objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser – Duda.
Zdaniem organizatorów tegorocznych obchodów, głównym celem akcji
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jest pogłębianie więzi międzypokoleniowych oraz relacji rodzinnych
poprzez rozbudzanie wzajemnej ciekawości siebie i wartościową
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rozmowę z bliskimi. Natomiast zaangażowane w akcję rmy i instytucje

Praca (13)

15 maja mogą inspirować swoich pracowników do dbania o relacje w

Dom i ogród (8)

życiu prywatnym, skracając dzień pracy tak, aby mogli oni spędzić je ze

Motoryzacja (3)

swoimi najbliższymi, szczerze rozmawiając, gotując, jedząc – po prostu
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będąc razem.
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Co roku akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” ma inny motyw przewodni, w

Dla dzieci (0)

zeszłym roku pomysłodawcy obchodów inspirowali Polaków do

Moda (0)

muzykowania i rozmów o muzyce, w tym roku zachęcają do wspólnego
gotowania, jedzenia i wspomnień o smakach z dzieciństwa w myśl hasła
„Gotowanie na Rodzinny Planie”.
Według informacji Fundacji Humanites, z badań wynika, że zaledwie 4 na

Muzyka / rozrywka / sport (0)
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10 rodzin w Polsce zasiada razem do stołu każdego dnia, czyli tylko 38
proc., 50 proc. Polaków jada z najbliższymi tylko w weekendy, a 14 proc.
„od święta”. Najczęściej w gronie rodziny spożywamy obiad (57 proc.),

DODAJ OGŁOSZENIE DROBNE

następnie kolację (29 proc.) oraz śniadanie (14 proc.). Wspólny czas przy
stole to nie tylko jedzenie, 78 proc. ankietowanych przy stole porusza
tematy związane z życiem rodzinnym, 57 proc. ze swoim życiem
osobistym, a także z aktualnymi wydarzeniami na świecie (28 proc.).
Badanie pokazało również, że Polacy są świadomi zalet jedzenia
wspólnych posiłków: dla 79 proc. to jedyny moment, kiedy mają
możliwość spotkania się i porozmawiania z najbliższymi, 71 proc.
odczuwa, że wspólny posiłek pogłębia ich więzi z najbliższymi, a 29 proc
wzmacnia swoje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dla 15 proc.

Dodaj swoje drobne
Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym
serwisie - Zapraszamy!
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ankietowanych bycie razem przy stole wpływa pozytywnie na
samopoczucie.

Wszystkie OGŁOSZENIA

Informacja prasowa

KALENDARZ

Maj 2017
Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Najbliższe imprezy:
Polityka oświatowa jako ...
Rzecznik Praw ...
Płockie mosty - monografia ...

So

