GRAJ

BETA

N

E

W PS O

L 15.05.2017
S K A10:49

Dziś niektórzy
skończą pracę
o dwie godziny
wcześniej. Te
firmy biorą
udział w akcji
To doskonała wiadomość dla
wszystkich, dla których
najważniejsza jest rodzina.
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Fotografia: East News

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Rodziny. Tego dnia pracodawcy
skrócą czas pracy swoich pracowników o
dwie godziny w ramach akcji "Dwie Godziny

dla Rodziny".

15 maja 2017 roku tysiące pracowników
polskich firm wyjdzie z pracy dwie godziny
wcześniej. Tego dnia swój finał ma VI edycja
akcji "Dwie Godziny dla Rodziny", którą
organizuje fundacja Humanites.

To doskonała okazja, aby na
chwilę zatrzymać się i zastanowić,
kiedy po raz ostatni
dowiedzieliście się czegoś nowego
o swoich bliskich. Taka idea
przyświeca akcji Dwie Godziny dla
Rodziny. Głęboko wierzymy w to, że
ciekawość, uważność i dobre
rozmowy i dobre rozmowy są tym,
co tworzy prawdziwe, autentyczne
więzi. Zachęcamy więc Was,
abyście wsparli w tym Waszych
pracowników i podarowali im
symboliczne dwie godziny, które
oni przeznaczą na magiczny czas z
najbliższymi - czytamy na stronie
Mamrodzine.pl.

W tym roku wydarzenie odbędzie się pod
hasłem "Gotowanie na Rodzinnym Planie".
Jak czytamy na stronie mamrodzine.pl, stół
zawsze był miejscem spotkań, żywych
rozmów i wymiany poglądów. Wspólny
posiłek był podstawą funkcjonowania wielu
rodzin bez względów na ich status
społeczny. Organizatorzy chcieliby, aby to
się nie zmieniło.

Organizatorem akcji jest organizacja
Humanites

Fotografia: www.facebook.com/fundacjahumanites/

Ponad 100 firm
Jak podaje Innpoland.pl, fundacja kusi
chętnych do przyłączenia się do akcji
przedstawiając wyniki ogólnopolskiej sondy
"Great Place to Work 2017". Fakt wzięcia
udziału w "dwóch Godzinach dla Rodziny"
został wymieniony przez pracowników na
liście jednych z najważniejszych czynników,
które tworzą klimat dobrego miejsca w
pracy.

Firmy, które zdecydują się wziąć udział w
akcji wystarczy, że zgłoszą swoją firmę na
stronie www.mamrodzine.pl (tam też
znajdziemy listę firm, które biorą udział w
akcji) i poinformują swoich pracowników o
decyzji. W tym roku chęć wzięcia udziału w
akcji wyraziło już ponad 100 firm, a wśród
nich Mostostal, Tchibo, Orlen, Alior Bank,
Tauron, Hortex, AXĘ, czy chociażby GFK
Polonia.

Międzynarodowy Dzień Rodziny został
ustanowiony we wrześniu 1993 roku przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego główną
ideą jest pogłębianie świadomości
społeczeństwa na temat problemów
rodziny.
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