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Nadchodzące wydarzenia
V Ogólnopolski Dzień Różnorodności
POLSKA Warszawa

Brussels SDG Summit May 23, 2018
ŚWIAT Bruksela

ZOBACZ POZOSTAŁE WYDARZENIA

Śledź naszego Twittera
RT @LOrealPL: Postępować etycznie to znaczy brać
odpowiedzialność za odpowiedzialność innych –
mówi Emmanuel Lulin, starszy wicep…
https://t.co/KO0ZYILNHi
10 godzin

  

Już dziś w #Katowice odbędzie się drugie spotkanie
z cyklu #SilesiaCSRMeetings.
https://t.co/RzwHJRIj12 #CSRwPL
https://t.co/lOj1WfWIjj
11 godzin

  

RT @BIPolska: Skrócił czas pracy w firmie do pięciu
godzin. Efekty przerosły jego oczekiwania
https://t.co/32z3KDjtjq https://t.co/vAeNJ8DKJq
12 godzin

  

Obserwuj 1 534 obserwujących

Dwie godziny dla rodziny
MAJ
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Fundacja Humanites zaprasza do udziału w VII edycji akcji społecznej Dwie Godziny
dla Rodziny.

W tym roku motyw przewodni brzmi: GRY I ZABAWY POKOLENIOWE.

Na nowej stronie akcji WWW.2GODZINYDLARODZINY.PL można zarejestrować

swoją Firmę, pobrać materiały graficzne, propozycję komunikacji z pracownikami, a
także skorzystać z filmów, inspiracji i śledzić przebieg akcji na bieżąco.

Na stronie organizacji znajduje się również materiał video z zaproszeniem do

akcji: HTTP://2GODZINYDLARODZINY.PL/ZAPROSZENIE-DO-VII-EDYCJI-AKCJI-

DWIE-GODZINY-DLA-RODZINY/

 

DWIE GODZINY DLA RODZINY 2018 Fundacja Humanites

Jeśli macie ciekawe pomysły, praktyki i przykłady, którymi chcecie się
podzielić, piszcie do fundacji na
adres:  2H4FAMILY@HUMANITES.PL
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