VII edycja
GRY I ZABAWY POKOLENIOWE

Dlaczego wzięliśmy udział w akcji Dwie
Godziny dla Rodziny

Nasza spółka wzięła udział w akcji Dwie godziny dla
Rodziny już po raz trzeci.
Spółka Tauron Ciepło przykłada wielką wagę do
poszanowania tradycyjnych wartości rodzinnych,
podtrzymywania więzi, szacunku dla ról społecznych
swoich pracowników oraz współodpowiedzialności
za integrację pokoleniową – w Tauron Ciepło ważne
jest rodzinne ciepło. W bieżącym roku spółka
otrzymała
tytuł
„Pracodawcy
przyjaznego
pracownikom”.
Oprócz
Międzynarodowego
Dnia
Rodziny
organizujemy dla naszych pracowników szereg
wydarzeń, w których uczestniczą całe rodziny –
pikniki
okolicznościowe,
dni
otwarte
w poszczególnych zakładach i wiele innych, jak np.
wspieranie aktywności sportowej. Dwie godziny dla
Rodziny to akcja pozwalająca rozwijać przemyślaną
politykę
firmy
odpowiedzialnej
społecznie,
wrażliwej na potrzeby pracowników i ich rodzin.

Dwie Godziny dla Rodziny - efekty akcji
w naszej organizacji
Pracownicy z entuzjazmem i radością przyjęli wiadomość o przystąpieniu po raz
kolejny naszej spółki do akcji. Szacunek dla wartości rodzinnych w naszej spółce ma
wymiar szczególny, z różnych powodów. Można powiedzieć, że nasza spółka jest firmą
wielopokoleniową w znaczeniu sukcesji zawodów i ścieżki kariery. Jest to swego
rodzaju tradycja branży energetycznej.
Nie bez znaczenia jest również
kontekst regionalny – spółka
Tauron Ciepło – zlokalizowana na
terenie
aglomeracji
śląskodąbrowskiej – w sposób naturalny
wpisuje się w kulturę tej ziemi,
dla której rodzina zawsze była na
pierwszym miejscu.
Akcja „Dwie godziny dla Rodziny”
buduje kapitał społeczny firmy
poprzez wzmocnienie relacji
społecznych
i
wzajemnego
zaufania wśród pracowników

Przebieg VII edycji akcji Dwie Godziny dla
Rodziny
Akcja Dwie Godziny dla Rodziny w Tauron Ciepło wiązała się w bieżącej edycji przede
wszystkim ze skróceniem czasu pracy wszystkim pracownikom. W tym roku, za zgodą
zarządu i z inicjatywy strony społecznej czas ten skrócono o 4 godziny. W newsletterze
informującym o akcji z dużym wyprzedzeniem ogłosiliśmy konkurs na fotorelację
pracowników, w której mieli oni zaprezentować w jaki sposób spędzili ten czas ze
swoimi rodzinami. Dla autorów najciekawszych zdjęć i opisów przygotowaliśmy
nagrody – zestaw gadżetów firmowych i talię kart Ask Me.

Komunikacja z pracownikami
Spółka Tauron Ciepło należy do Grupy
Tauron, w której podstawowym narzędziem
komunikacji jest sieć intranetowa.
Tym
sposobem
wysyłany
przez
Departament ds. Personalnych newsletter
zapowiadający akcję, dotarł bezpośrednio
do ponad połowy pracowników (800).
Pozostali pracownicy otrzymali wersję
drukowaną. Stosowany w komunikacji
wewnętrznej TAURON Ciepło, newsletter
jest sprawdzonym sposobem na skuteczne
dotarcie do pracowników spółki.

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny
„Wisła okolice Bierunia Nowego. W kajaku z córką Kingą 13 lat. Dzięki akcji mogłem razem z córką uczestniczyć
w asekuracji kolegów płynących rzeką Wisłą, był to jeden
z etapów Odysei Wiślanej, czyli próby przepłynięcia całej
rzeki z Jeziora Goczałkowickiego do Bałtyku ok. 1000 km.
Na trasie przepływał zaskroniec, kilka saren, dwa bobry, lis
a w wodzie dużo dużych ryb. W okolicach Brzeszcz jest
mnóstwo stawów hodowlanych, z których przy spuszczaniu
nadmiaru wody do Wisły przedostają się Węgorze, Karpie,
Szczupaki i Sumy, wędkarzy na Wiśle mnóstwo, a tam gdzie
Sonar wskazywał głębie ok 3-4 m to łowiących najwięcej”.

„Tegoroczne dwie godziny dla rodziny, zmienione dzięki uprzejmości Zarządu
w cztery godziny, spędziliśmy wspólnie z moim najmłodszym synem. Reszta
rodziny była pochłonięta obowiązkami. Ponieważ dzieciak w okolicy święta
pracy wyrzucił trzecie i czwarte koło z roweru, urządziliśmy sobie pierwszą
w sezonie i jego życiu, wycieczkę nowymi ścieżkami rowerowymi w mieście.
Po drodze badaliśmy smaki lokalnych gofrowni, lodziarni oraz pijali soków
i koktajli. Ale najważniejsze, mogliśmy wstępnie zbadać jak wygląda sprawa
miejskich rowerów, które ostatecznie ruszyły z początkiem czerwca.
Wycieczka pozwoliła także sprawdzić jak młody rowerzysta sprawuje się
w „ruchu miejskim” w interakcji z innymi rowerzystami, przejazdami dla
rowerów, chodnikami i pieszymi J. Na szczęście większość patrzyła
z politowaniem na poczynania Tomka oraz jak czterolatek pilnuje taty na
przejściach dla pieszych.
Ostatecznie zaliczyliśmy trasę długości około 7 km , wracając do domu z
koszulkami poplamionymi konfiturami i lodami”.

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny
„Ze względu na znaczną odległość dzielącą
moje obecne miejsce zamieszkania od
miejscowości rodzinnej, 4 godziny dla
rodziny spędziłam aktywnie w towarzystwie
przyjaciół zwiedzając okoliczne rezerwaty
przyrody. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało
nam się przejść około 25 km w jedno
popołudnie i wieczór. Potraktowaliśmy to
jako wstępne przygotowanie do przyszłych
górskich trekkingów”.

„Jestem mamą 2 uroczych urwisów: Jasia i Sebastiana (5 i 2 latka). Kiedy ja
pracuję, moje dzieci spędzają czas w przedszkolu i żłobku. Uwielbiają swoje panie
i dzieci, ale ich radość była ogromna, kiedy korzystając z Międzynarodowego Dnia
Rodziny odebrałam ich wcześniej i miałam dla nich niespodziankę. Niespodzianką
był m.in. pobyt w sali zabaw, którą przy okazji „przetestowaliśmy” z racji
zbliżającej się imprezy urodzinowej Jasia. Chłopcy byli przeszczęśliwi, więc i moja
radość była ogromna. Wyśmienicie się bawiliśmy. Młodszy syn uczył się skakać na
trampolinie i testował organki. Starszy syn zjeżdżał ze wszystkich zjeżdżalni
i trenował koszykówkę. Spędziliśmy wesoło 2 godziny a w domu czekały kolejne
atrakcje zaplanowane na ten dzień, m.in. pieczenie babeczek i spacer razem z tatą,
który wrócił z pracy. 2 godziny dla Rodziny to świetna akcja i mam nadzieję,
że co roku będzie kontynuowana. Na co dzień, z racji wszelkich obowiązków, mamy
niewiele czasu dla siebie, który nadrabiamy w weekendy. A dodatkowe 4 godziny
w środku tygodnia sprawiły nam sporo radości i, co najważniejsze, spędziliśmy czas
razem”.

„Ponieważ członkiem mojej małej rodziny jest
przystojniak przedstawiony na zdjęciu postanowiłam 4
godziny dla rodziny spędzić razem z nim na ogródku
działkowym. Pogoda w ten czas dopisywała więc
urządziliśmy spacer na ogródek gdzie odbywało się
psie szaleństwo. Mam nadzieję, że akcja będzie
organizowana również w późniejszych latach
ponieważ w tygodniu nie mamy czasu na tak długie
spacery i odpoczynek”.

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny
– newsletter podsumowujący

Karty ASK ME
Rewelacyjna gra rodzinna, dzięki której wszystkie pokolenia
mogą odkryć swoje uczucia, marzenia, doświadczenia,
wymienić się spostrzeżeniami, poznać się na nowo.
To wspaniałe narzędzie, które może przyczynić się do
odbudowy więzi rodzinnych i ułatwić komunikację
międzypokoleniową. Pozwala też oderwać wzrok od
smartfonów i spojrzeć w oczy drugiej osobie, być może
dopiero teraz naprawdę ją poznać.

Bardzo Ciepło Dziękujemy ☺

