VIII edycja
MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE

Dlaczego wzięliśmy udział w akcji Dwie
Godziny dla Rodziny

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”
wpisuje się w naszą politykę wspierania
pracowników i ich rodzin. Według nas to
dobry sposób na zainspirowanie naszych
pracowników do budowania więzi
rodzinnych, propagowanie wartości
rodzinnych, promocję życzliwych relacji z
bliskimi i współodpowiedzialności za
drugą osobę.
Dowiedzieliśmy się o akcji bezpośrednio
od prezesa Fundacji Humanites pani
Zofii Dzik.

Dwie Godziny dla Rodziny - efekty akcji
w naszej organizacji
Akcja została bardzo pozytywnie odebrana przez pracowników. Początkowo
zamówiliśmy karty ASK ME tylko dla około połowy pracowników, ponieważ nie
wiedzieliśmy jaki będzie odbiór. Karty okazały się strzałem w dziesiątkę. Rozeszły
się jak świeże bułeczki 15 maja i już następnego dnia trzeba było ponowić
zamówienie.
Przez ten symboliczny gest
skrócenia pracy o 2 godziny
zależało nam, aby zwrócić
uwagę na ważny aspekt
życia jakim są relacje
rodzinne. Liczymy na to, że
ten gest został doceniony
przez pracowników.

Przebieg VIII edycji akcji Dwie Godziny dla
Rodziny - 1
• Zorganizowany konkurs: Uczestnik konkursu musiał wysłać odpowiedź na
pytanie z jednej z 3 przedstawionych w Intranecie kart gry ASK ME.
Nagrodzonych zostało 7 wylosowanych uczestników, którzy odpowiedzieli na
pytania. Nagrodami w konkursie były: dwie 4-osobowe wejściówki na spektakle
Opery Wrocławskiej (1 i 2 czerwca) + 5 mniejszych nagród w postaci gadżetów
KGHM.

Przebieg VIII edycji akcji Dwie Godziny dla
Rodziny - 2
W akcji wzięły udział dwa oddziały KGHM Polska Miedź S.A., czyli Centrala i
Centralny Oddział Przetwarzania Informacji. Natomiast w wyniku zachęty KGHM
Polska Miedź S.A. do akcji dołączyły też inne spółki z Grupy Kapitałowej KGHM:
• „Energetyka” sp. z o.o.
• KGHM Metraco S.A.
• INOVA Spółka z o.o.
• CBJ sp. z o.o.
• KGHM ZANAM S.A.
• MERCUS Logistyka sp. z o.o.
• TUW-CUPRUM
• POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
• KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

Komunikacja z pracownikami - 1
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że KGHM Polska Miedź dołącza do akcji Dwie Godziny dla Rodziny, organizowanej od ośmiu lat przez
Fundację Humanites. W tym roku na przystąpienie zdecydowała się Centrala KGHM i Oddział COPI.
Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest ruchem społecznym na rzecz głębokich relacji z bliskimi. Zachęca, aby być razem, a nie obok
siebie. Kluczową datą jest 15 maja, Międzynarodowy Dzień Rodzin. Tego dnia wszyscy pracownicy Centrali i COPI będą mogli wyjść
z pracy dwie godziny wcześniej, by poświęcić ten czas swoim najbliższym.
Współczesne tempo życia, stres, presja sprawiają, że nie poświęcamy wystarczająco uwagi swoim bliskim, brakuje nam czasu na
zwykłą rozmowę. Chcemy przyczynić się do zmiany. Symbolicznie tworzymy do tego przestrzeń i zachęcamy Państwa do
wykorzystania wolnego popołudnia 15 maja na międzypokoleniowe rozmowy, wspólną zabawę czy wycieczkę z bliskimi.
Akcji w każdym roku towarzyszy inny motyw przewodni, służący zbliżaniu ludzi i wspólnym aktywnościom. Tegoroczne motto to:
MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE. Więcej o Akcji mogą Państwo przeczytać na stronie www.2godzinydlarodziny.pl.
Dla pracowników Centrali i COPI przygotowaliśmy specjalne zestawy kart ASK ME. Ta prosta gra daje możliwość lepszego poznania
swoich najbliższych. Nie ma w niej punktów, rywalizacji i przegranych. To zabawa, w której warunki dyktuje ciekawość drugiej osoby,
jej przeżycia i marzenia. Karty znajdziecie Państwo 15 maja przy wejściach do swoich biurowców. Grając, bawiąc się z rodziną
podzielcie się z nami najlepszym pytaniem lub usłyszaną historią, a może nawet zdjęciem. Oznaczcie je: #2godzinydlarodziny lub
#2h4family i zamieśćcie w swoich mediach społecznościowych. Wesprzyjmy wszyscy ideę i pokażmy, że Dwie Godziny dla Rodziny
prawdziwie zbliżają ludzi.
Zachęcam do wspólnej zabawy i szerzenia idei Akcji wszystkie Oddziały KGHM i Spółki Grupy Kapitałowej. Inspirujmy innych swoim
przykładem.
Z pozdrowieniami,
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM

Komunikacja z pracownikami - 2
Jak wykorzystać dłuższe wspólne popołudnie? Można:
pograć w piłkę lub grę planszową, obejrzeć wspólnie stare albumy ze zdjęciami czy zwyczajnie oddać się miłej rozmowie,
przygotować kapsułę czasu z listami do siebie w przyszłości, ilustracjami ważnych dla Was miejsc czy przedmiotów, z pamiątkami.
Przedmioty umieśćcie w dużym szklanym słoju, a następnie zakopcie np. w ogródku czy na działce, w charakterystycznym miejscu.
Kapsułę odkopcie w umówionym czasie, np. po 10latach,
spacerować w PARKU WROCŁAWSKIM W LUBINIE - http://zoolubin.pl/
Park Wrocławski to 14,5 ha zieleni położonej niemal w centrum miasta. Znajdują się w nim liczne woliery z egzotycznymi ptakami,
wyjątkowy dinopark, Mini Zoo, place zabaw dla dzieci. To niewątpliwie jedno z najciekawszych miejsc spacerowych w Lubinie, z
największą ilością 16 okazów pomnikowych drzew w mieście.
przejść się ścieżką przyrodniczą „PO PARKACH LUBINA” - http://zoolubin.pl/parki-lubina/
oddać się wodnemu szaleństwu we wrocławskim AQUAPARKU
Aquapark Wrocław istnieje od 2008 roku. To jeden z najlepszych i najchętniej odwiedzanych parków wodnych w Europie. Rocznie
odwiedza go ponad 1.700.000 gości. https://aquapark.wroc.pl/
nakarmić naukową ciekawość w HYDROPOLIS we Wrocławiu
Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz
bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw.
https://hydropolis.pl/
pójść do kina:
CK MUZA w Lubinie - http://ckmuza.eu/repertuar/
Helios w Lubinie - https://www.helios.pl/31,Lubin/Repertuar/
Kino w Polkowicach - https://pca.pl/kino/

Zapraszamy do zabawy!
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Komunikacja w social mediach
• Promocja akcji miała miejsce
poprzez nagranie video z
wypowiedzią prezesa KGHM
Marcina Chludzińskiego
umieszczonego na portalu
Linked-in:
https://www.linkedin.com/p
osts/kghm_miafvdzynarodo
wydzieagmrodziny2godzinydlarodziny-activity6534342534678876160MJmm

Karty ASK ME
Kupiliśmy 550 sztuk kart ASK ME dla pracowników. Zostały
one bardzo dobrze przyjęte przez pracowników.

