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Dziś ust anow iony przez ONZ Międzynarodow y
Dzień Rodziny. Z t ej okazji w iele firm w łączyło

RE KL A M A

się do akcji "Dw ie godziny dla rodziny" i
pozw ala sw oim pracow nikom w yjść z pracy
dw ie godziny w cześniej, by mogli t en czas
spędzić ze sw oimi najbliższymi.

79zł?

95% taniej

Dziennikarka odkryła
sklep, w którym kupujesz
do 95% taniej »

Dziennikarz ujawnia jak
kupować przedmioty
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Sprawdź

Czytaj dalej

Akcja "Dw ie G odziny dla Rodziny" prowadzona
jest od pięciu lat. W tym roku włączyło się do niej 100
firm działających na polskim rynku. M. in PKN Orlen,
Nivea, Alior Bank, AXA, Hort ex, G rupa Tauron .
Osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach będą
pracowały dziś nie 8, a 6 godzin, by dw ie
dodat kow e godziny w olnego czasu mogli

spędzić ze sw oimi rodzinami.
rodzinami W tym roku hasłem akcji jest "Gotowanie na Rodzinnym Planie", co
ma zachęcić do wspólnego spędzania czasu podczas gotowania, przy wspólnym stole, podczas
rodzinnych posiłków, kultywując rodzinne tradycje kulinarne.
"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 z Fundacji Humanities, która zajmuje się organizacją
akcji w Polsce (dla inpoland.pl).
Symbol, ale jaki istotny. Pracodawca włączając się do tej akcji udowadnia, że jest prorodzinny i zdaje
sobie sprawę z tego, jak istotny wpływ na pracowników mają ich relacje rodzinne.
"Dobre relacje w życiu prywatnym są istotnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na zdrowie
psychiczne społeczeństwa. Pracodawcy są istotną siłą nie tylko generowania wartości ekonomicznej,
ale także społecznego oddziaływania. W int eresie pracodaw cy jest w sparcie pracow ników w
rozw oju zarów no zaw odow ym, jak i pryw at nym,
nym dlatego akcja Dw ie G odziny dla Rodziny
jest w yrazem ich t roski o sferę rodzinną i rów now agę życiow ą osób, kt óre zat rudniają " –
mówi Zofia Dzik z fundacji Humanites (dla infor.pl).
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