VIII edycja
MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE

Dlaczego wzięliśmy udział w akcji Dwie
Godziny dla Rodziny

• Co nas zainspirowało do udziału w akcji?
W misję Intrum wpisane jest sustainability, czyli troska
o zrównoważony rozwój naszej firmy. Dotyczy to również
dbania o naszych pracowników. Kwestia work-life
balance w Intrum jest bardzo istotna. Wiemy, że nie
można odnosić sukcesów na polu zawodowym, a firma
nie może dobrze prosperować na rynku, bez spełnienia
i równowagi swoich pracowników w życiu prywatnym.
Dlatego po raz kolejny z chęcią i zaangażowaniem
włączyliśmy się w akcję. Jest ona również zgodna z
wartościami Grupy Intrum: Empathy, Ethics, Dedication
i Solutions.

• Skąd dowiedzieliśmy się o akcji?
Nie pierwszy raz bierzemy udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Rodzin i akcji, dlatego
śledziliśmy informacje o kolejnej edycji ukazujące się
w sieci, na oficjalnej stronie organizatora.

Dwie Godziny dla Rodziny - efekty akcji
w naszej organizacji
•

•

•

Akcja została bardzo pozytywnie odebrana przez
pracowników, co więcej, była to oddolna
inicjatywa Zespołu Intrum w Polsce, aby wziąć
udział w akcji. Zaangażowali się w nią nasi
pracownicy ze wszystkich lokalizacji: z Warszawy,
Białegostoku i Wrocławia.
Atmosfera podczas trwania akcji była czasem,
który zapamiętamy na długo. Pracownicy
„prześcigali się” w wynajdywaniu pomysłów na
to, jak spędzą „dodatkowy” czas z rodzinami.
Długo po zakończeniu akcji wspominali w firmie,
jak miło spędzali beztroskie chwile
z najbliższymi.
Pracownicy docenili możliwość spędzenia
dodatkowego czasu ze swoimi rodzinami. Dzięki
temu firma Intrum umocniła swój wizerunek
jako atrakcyjny pracodawca, który dba o
potrzeby swoich pracowników, zyskała także
kolejną przewagę konkurencyjną na rynku jako
pracodawca wśród potencjalnych pracowników.

Przebieg VIII edycji akcji Dwie Godziny dla
Rodziny
•
•
•

W akcję zaangażowani byli wszyscy pracownicy Intrum ze wszystkich naszych lokalizacji, czyli
z Warszawy, Białegostoku i Wrocławia, a w ramach oddziałów współpracowały ze sobą różne
działy firmy.
Wspomniana współpraca miała także wymiar międzyoddziałowy – pracownicy z różnych
oddziałów motywowali się wzajemnie do wzięcia udziału w akcji.
Zdecydowanie polecilibyśmy akcję naszym partnerom biznesowym i innym podmiotom
z naszego otoczenia biznesowego.

Komunikacja z pracownikami

Komunikaty dot. akcji
i startu akcji kierowane do
pracowników: platforma
Workplace – narzędzie do
komunikacji wewnętrznej
w Intrum.
Podobne komunikaty były
również przesyłane do
Zespołu drogą mailową.

Komunikacja z pracownikami

Platforma Workplace:
komunikat kierowany do Zespołu dot.
konkursów organizowanych przez
Fundację Humanities

Komunikacja w social mediach

Oficjalne konto Intrum Polska na LinkedIn:
wpisy dot. udziału Intrum w akcji i motywu
tegorocznych obchodów
Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny
❖ przykłady wierszyków i poezji nadesłanej przez pracowników:
Wycieczka do Wieliczki
Dzisiaj słonko Wam zaświeci
Moja dusza niezmiennie hasa,

Idą sobie grzeczne dzieci

Czy to góry czy to las, czy to Gródek Honduras- chętnie

Po tych skandynawskich fiordach i lasach.

Dzieci ładne, dzieci grzeczne

jadę wciskam gaz.

Norwegia to kraj piękny i srogi

Idą sobie na wycieczkę

Bez znaczenia jadę czym, najważniejsze, że mam z kim.

W grupie tej jest synek Arek, który patrzy na zegarek

I kolejna ważna rzecz , ze nie kwitnę z nudów lecz…..

- Dlaczego co chwilę, zerkasz na zegarek?

horyzonty swe poszerzam wnet.

- Rozglądam się, gdzie jest bulwarek – odpowiada

A najlepsze zawsze z tego, że poznaję coś nowego.

To początek udanych wakacji.

rezolutnie

Kocham wszystkie te podróże, te małe jak i duże.

Rodzinne wieczory z zorzą polarną

-Mamy mało czasu - słyszę lutnie

Korzystajmy więc z wolnego i podróżujmy na całego!

Aż Wam wszystkim szczęki opadną.

- Rynek tutaj taki piękny, a kopalnia niedaleko

Magdalena Sęk

Więc przygotuj do marszu swe nogi.
Różne sporty, moc atrakcji

My tam jechać razem chcemy

Może za tą wielką rzeką, przytrafi nam się przygoda?
Może Duch Skarbek więcej życia nam doda?

I marzenie spełnimy - to wiemy!

Ewa Mróz

W kopalni przygód było co niemiara
Uśmiała się z nich cała wiara
Dzień na mieście i w kopalni, solne groty, korytarze…

I tak sobie z Arkiem marzę
Za rok z Rodzinką znów tu wpadniemy
Może Skarbka do Wrocławia zabierzemy?

Arek Burgiel lat 9
Jarek Burgiel lat 37

Do podróży dzisiaj chętny mały duży

Podróżować? Każdy chętny!
MAZURY
Piramidy w piaskach błyszczą.

Tyle rzeczy do zwiedzania !!!
Nad nami piękne chmury
wokół ptaków śpiew
A my na łonie natury
i ten świeży zew

Wieża Eiffla w chmurach znika.
Lecz nie tylko, za granicą,
takie cuda ujrzeć można.

Wszędzie dzieci się śmieją
i młodzi na słońcu się grzeją

I Podlasie Nas zachęca.
Krajobrazem tak przepięknym!
Wiosna barwi kolorami: lasy, łąki, drogi wszelkie.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Mazury nasze mazury
pięknie spędzony czas
na łonie zielonej natury

Marta Jakubowska

Czy rowerem na przejażdżkę
wraz z rodziną ruszyć w Świat!
Czy na spacer z najbliższymi ruszaj, zwiedzaj!

Wniebowzięty mama, tata, siostra, brat, więc
wynotowałam sobie tak, gdzie mamy podróżować
i jak.
Problem to nie był duży, bo każdy chętny do
podróży.
Może Polska, zagranica, Decyzja zapadła!
Polanica!
Niedaleko Błędne Skały, do zwiedzania
tydzień cały.
Cóż powiedzieć ciekawego, podekscytowana
jestem na całego.

Bo to już najwyższy czas!

Luiza Klimiuk

Antonina Kutwicka
Podróże małe i duże, czy w słońcu czy deszczowej chmurze
nieważne w jakiej pogodzie, bo zawsze mijają w zgodzie.

Każdy pomysł własny ma, Szymon morze, tata góry , a jezioro ja😊
Nieistotne czy to łąka czy las, BO TO WSPÓLNY SUPER CZAS😊

Magdalena Kotarska

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny
❖ a tak spędzaliśmy czas z najbliższymi:
Dwie godziny postanowiłam spędzić ze swoją
chrześniaczką, Blanką. Jest malutka, ma dopiero
5 m-cy, więc o podróżach nie mogłam z nią
porozmawiać. Za to jej starszy brat, Dominik, miał
mnóstwo pomysłów na podróż. Jego pierwsza
odpowiedź to: "do Dziadzi„, czyli do dziadka na
wioskę. To jego ulubione miejsce. Ale później
przypomniał sobie o mapie, którą dostał od swojego
brata ciotecznego. "Chce jechać do Energylandii" krzyknął. Nigdy tam nie był, a bardzo lubi różnego
rodzaju "duże" zabawki. Niestety, jedyną podróż
w jaką zabrałam Dominika to podróż kulinarna, do
świata wypieków. Wspólnie piekliśmy babeczki, które
następnego dnia miał zanieść swoim koleżankom
i kolegom z przedszkola by uczcić swoje 4 urodziny.
Na pewno ta podróż nie dała mu tyle adrenaliny co
pobyt w Energylandii, ale zapewniła dwie godziny
dobrej zabawy.
Wioleta Wasilewska

Uwielbiamy rodzinne podróże!

W tym roku, dzięki dwóm godzinom, mogłam wyruszyć w podróż do Kłodzka,
mojego rodzinnego miasta, żeby uczcić urodziny mego rodziciela.
Historia owej celebracji może i nie jest wniosła, nie poraża rozmachem, ale
prawdziwie pozwala się cieszyć z pielęgnowania więzi rodzinnych. Zanim jednak
do niej doszło, konieczne było przebicie się przez ciżbę na Wrocławskim dworcu,
która tłumnie zebrała się przed tym właśnie jednym, jedynym pociągiem. Mylą ci,
którzy uważają, że najgorszym warunkom musi sprostać człowiek po pracy,
upchany wśród innych równie zmęczonych podróżników, którzy ciągną do domów
zgięci trudami życia. Godziny wcześniejsze charakteryzują się szerszym wyborem
gawiedzi, na której większość składa się młodzież w wieku szkolnym, którą w celu
rozrywkowo-edukacyjnym spędza się w jakiejś wątpliwej renomy ośrodku
górskim, co by poznali smak życia w bardziej wyludnionych, acz malowniczych
zakątkach dolnego śląska. Do ośrodka niestety trzeba jakoś dojechać, a duchem
ekologicznym poza kurtuazją jest najem większego środka transportu, za to
poleca się publiczne środki transportu – ku zgrozie innych podróżnych.

Po dwóch godzinach wśród roześmianej i rozbrykanej młodzieży człowiek ma ochotę się położyć w ciemnej i cichej piwnicy, celebrując jedynie
samotność, nie zaś uczestniczyć w towarzyskim spotkaniu, nawet jeśli cel jego jest podniosły. Nie można jednak poddawać się czarnym myślom. Na
szczęście maminy obiad jest w stanie wyciągnąć człowieka z każdego rodzaju przygnębienia i niechęci do życia. Odzyskawszy wigor, należy zabrać się do
działania. Pierwszym krokiem zawsze jest przygotowanie, które w tym przypadku polegało na skrzyknięciu kilku osób, których towarzystwo sprawiłoby
głowie rodziny przyjemność, a które są w stanie równocześnie sypnąć groszem, bo tradycja każe, żeby każdy z uczestników biesiady innych trunkiem
poczęstował. Zebrawszy w domu ekipę, składającą się z rzeczonego, współmałżonki i siostry rzeczonego, droga poprowadziła nas w mniejszą podróż –
ku Twierdzy Kłodzkiej, pod którą mieściła się nasza destynacja. Ogródek pod Twierdzą prowadzony jest przez kuzyna, więc spotkanie iście rodzinne.
Każdy wybrał napój, który najbardziej pasował do muzyki jego duszy, więc różnorodność panowała iście królewska.
Ukontentowani własnym i wzajemnym towarzystwem, cała grupa zapozowała do zdjęcia, łaskawie zrobionego ręką kuzyna, który zbyt wstydliwy był, by
się na nim ukazywać.

Klaudia Gorczyca

Przede wszystkim dziękuję za te dwie godziny, które
właśnie spędzam na pikniku rodzinnym w szkole, do której
chodzi mój syn. Przy okazji w temacie podróży, który
przewodzi akcji w tym roku, chciałam opowiedzieć
o jednym z moich marzeń, które spełnię w sierpniu tego
roku.
Otóż od zawsze kocham piłkę nożną. Kiedyś jeszcze na
biało czarnym telewizorze oglądałam mecze z całą rodziną,
a szczególnie z tatą. Tato zmarł wiele lat temu, dlatego
zawsze z sentymentem oglądam mecze i na żywo i w tv.
Z wielkim wzruszeniem wspominam dzień, kiedy spełniłam
marzenie bycia na żywo na meczu Reprezentacji Polski...
Obok mnie był mój syn, który od piątego roku życia jest
bramkarzem (piłki nożnej).
WKS Śląsk Wrocław 🇮🇹 , to oczywiście moja ulubiona drużyna, więc na każdy mecz, który odbywa się we
Wrocławiu podróżujemy tramwajem.
A wracając do marzenia... Hmmm, w tym roku zobaczę wreszcie mój ukochany Camp Nou, a może przy
okazji będzie jakiś mecz i wtedy będzie pełnia szczęścia, czyli FC Barcelona i Messi na zupełne żywo
i w zasięgu ręki ⚽⚽⚽
Basia Bator

Zobaczcie, jak spędzaliśmy czas z naszymi pociechami!

A to udało nam się zobaczyć!

Zwierzęta to też nasza rodzina!

Dziękujemy ☺

