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Rodzina pozostanie w centrum zainteresowania rządu;
będziemy pracować nad rozwiązaniami, które ułatwią
życie

rodzinne
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Elżbieta Rafalska.
15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych 20 września 1993 roku. W
życzeniach dla rodzin, które opublikowało na swoich
stronach internetowych MRPiPS, szefowa resortu
Rafalska: Rodzina jest w ażna dla rządu
zapewniła, że "rodzina nadal będzie znajdowała się w
centrum zainteresowania obecnego rządu". Jak podkreśliła, dziś szczególnie potrzeba silnych rodzin.

Dymisje w dolnośląskiej policji
Wałęsa kpi z ABW: Wyczyściłem wszystko
Platforma chce do środy dokumenty z MON
CBOS: Duda i Szydło na czele rankingu zaufania
Prezydent Singapuru z wizytą w Polsce
Karczewski: Społeczeństwo chce reformy
sądownictwa
Warchoł: Operowałem faktami
więcej

Wiadomości ze świata
22.05.2017

KE upoważniona do
negocjowania Brexitu

"Dlatego w dalszym ciągu będziemy pracować nad nowymi rozwiązaniami, ułatwiającymi życie rodzinne i zawodowe.
Chcemy objąć nimi starszych i młodszych. Przyszłych rodziców, rodziców - opiekunów, rodziców - pracowników i
emerytów" - napisała minister.
"Tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina daje nam siłę, opiekę i wsparcie. Wszystko, co najlepsze: miłość i
zrozumienie, bezpieczeństwo i spokój znajdziemy właśnie tu, pod troskliwym okiem naszych rodziców, pod dachem
rodzinnego domu" - dodała. Według danych, opublikowanych w poniedziałek przez MRPiPS, w Polsce mamy: 49,7
proc. małżeństw z dziećmi, 24,6 małżeństw bez dzieci, 19,8 matek samotnie wychowujących dzieci, 3 proc. ojców
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samotnie wychowujących dzieci, 1,6 proc. związków partnerskich z dziećmi oraz 1,3 partnerów bez dzieci.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzenia polskim rodzinom złożył także prezydent Andrzej Duda z małżonką
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Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka życzyła m.in., by rodziny mogły spędzać ze sobą więcej czasu. W apel
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prezydenta wpisuje się inicjatywa społeczna Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania "Dwie godziny dla rodziny".

PKO BP z dużym zyskiem

Akcja od kilku lat towarzyszy obchodom Międzynarodowego Dnia Rodziny, a jej organizatorzy zachęcają pracodawców
i pracowników, aby 15 maja skrócić dzień pracy o dwie godziny - tak, by wszyscy tego dnia mogli spędzić więcej
czasu z bliskimi. Corocznie w akcję włącza się kilkaset polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji publicznych.
wkt/PAP
[fot. Lech Muszyński]
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