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Dwie godziny dla rodziny. Akcja już 15 maja
POLSKIE RADIO 24
ost at nia akt ualizacja:
08.05.2017 15:20

Za tydzień 15 maja w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin już po raz szósty
zostanie zorganizowana akcja dwie godziny dla rodziny. Celem nadrzędnym akcji jest
inspirowanie do międzypokoleniowych rozmów, odkrywania i pogłębiania wartości
rodzinnych i refleksji nad budowanymi na co dzień relacjami z najbliższymi, mówi w
Polskim Radiu 24 Amanda Szeligowska z Fundacji Humanites.
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O akcji "Dwie godziny dla rodziny" mówiła w Polskim Radiu 24 Amanda Szeligowska
z Fundacji Humanites (Sylwia Zadrożna, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego
Radia)

(zdjęcie ilus tracyjne) Foto: Kzenon/Shutters tock.com

- Akcja jest realizowana z udziałem pracodawców, którzy w ramach tej akcji of iarowują swoim
pracownikom dwie godziny na spędzenie czasu z najbliższymi na dobrej rozmowie. W tym roku
motywem przewodnim akcji jest „Gotowanie na rodzinnym planie”. Jest to taki symbol, sygnał,
który wysyłają pracodawcy w stosunku do pracowników, że inwestują w wartości rodzinne i
długoterminowe relacje z naszymi pracownikami, widzimy i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nasi
pracownicy pełnią tez bardzo ważne role społeczne, są rodzicami, dziadkami, dziećmi,
rodzeństwem. I o tym jest ta akcja – wyjaśnia Amanda Szeligowska.

Jak będzie przebiegać akcja, zależy od pracodawców
Od samych pracodawców zależy to, jak ona będzie przebiegać.
- Mówimy o pewnym symbolu, pewnej wartości. Natomiast pracodawcy realizują to na miarę
swoich możliwości, na miarę kreatywności i na miarę tego, jak f unkcjonują. Wiadomo, że przed

f irmą, która liczy 10 osób, stoi inne wyzwanie, niż przed f irmą, która liczy tysiące pracowników. W
tej akcji bardzo cenne jest to, że to, w jaki sposób f irmy realizują akcję 15 maja, zależy w dużej
mierze od nich – podkreśla ekspertka.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie akcję zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.
W Polsce ponad 50 proc. osób pracujących uważa, że ich środowisko pracy nie sprzyja integracji
życia zawodowego i prywatnego, tymczasem ef ektywność osób zadowolonych z życia
rodzinnego jest wyższa o przynajmniej 20 proc., a absencja w pracy niższa o blisko 40 proc.
Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez ONZ w 1993 roku.
Sylwia Zadrożna, awi

Zobacz więcej na temat: rodzina praca s ylwia zadrożna

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
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