VIII edycja
MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE

Dwie Godziny dla Rodziny - efekty akcji
w naszej organizacji
To był pierwszy raz kiedy zdecydowaliśmy się na udział w akcji, dlatego konkurs
oraz możliwe nagrody były dla naszych Pracowników bardzo pozytywnym
zaskoczeniem i tym bardziej ucieszył nas entuzjazm z jakim podeszli do swoich
prac.
Całe wydarzenie, wspólne
ogłoszenie wyników oraz wręczenie
dyplomów z nagrodami na pewno
wpłynie na jeszcze więcej działań
oraz jeszcze większe zaangażowanie
w kolejnych edycjach.

Dlaczego wzięliśmy udział w akcji Dwie
Godziny dla Rodziny Mamy jedno życie w wielu rolach, dlatego
integracja życia zawodowego i prywatnego
jest ważna dla każdego z nas, bo zapewnia
ZDROWIE w wymiarze psychospołecznym i
emocjonalnym, które jest wartością QFG.
W QFG zależy nam na tym, aby zwracać
uwagę na harmonię życia zawodowego i
prywatnego, na kwestię zaangażowania o
dobrej jakości zarówno w pracę, jak i w
bliskie relacje ze swoimi Rodzinami.
Dlatego przystąpiliśmy w tym roku do
obchodów „Międzynarodowego Dnia
Rodzin” przypadającego na 15 maja 2019.
Z tej okazji chcieliśmy dać szansę naszym
Pracownikom wartościowego spędzenia
czasu z Najbliższymi w maju - „2 godziny dla
Rodziny od QFG”.

Przebieg VIII edycji akcji Dwie Godziny dla
Rodziny
Przed obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny zorganizowaliśmy w naszej firmie
konkurs - 2 godziny dla Rodziny od QFG w maju 2019
Celem konkursu było zaangażowanie Pracowników QFG w przygotowanie pocztówki z
rodzinnej podróży i zgłoszenie jej do konkursu w okresie od 1 maja 2019 do 13 maja 2019.
Każde zgłoszenie zostało nagrodzone (każdy Pracownik, który zgłosił swoją pracę do
konkursu otrzymał „2 godziny dla Rodziny od QFG”, czyli mógł skorzystać z 2 godzin wolnych
od pracy doliczonych do czasu pracy, w wybranym przez siebie dniu w okresie od dnia
zgłoszenia swojej pocztówki do konkursu do 31.05.2019 r.), a 3 najciekawsze pocztówki
zostały nagrodzone dodatkowo nagrodami specjalnymi.

Komunikacja z pracownikami

Komunikacja z pracownikami
Nagrody specjalne dla autorów najciekawszych prac
konkursowych
1) Oprócz nagrody w postaci „2 godziny dla Rodziny od
QFG”, autorzy 3 najciekawszych pocztówek
konkursowych będę mieli możliwość wybrania
dodatkowo jednej nagrody spośród poniższego
katalogu nagród:
a) Bilet rodzinny do Energylandii
b) Bilet rodzinny do Aquaparku w Radomiu
c) Bilet rodzinny do Magicznych Ogrodów
d) Bilet rodzinny do Jura Park Bałtów
e) Bilet rodzinny do Farmy Iluzji
f) Bilety dla Rodziny do Multikina w Radomiu
g) Kolacja w restauracji - Kraft lub Teatralna w
Radomiu
h) Voucher do Day Spa
i) Bilet rodzinny na Gokarty
j) Bilet wstępu na rodzinną przygodę w Escape Roomie

Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny

Karty ASK ME
Zamówiliśmy 3 komplety kart dla zwycięzców konkursu i jak tylko
do nas dotarły, żałowaliśmy, że nie zakupiliśmy więcej.
Na pewno jest to niezwykła rozrywka dla całej Rodziny, ale przede
wszystkim jest niesamowitym bodźcem do rozmawiania,
poznawania siebie i swoich wspomnień, przytaczania opowieści z
naszego życia, poruszania tematów, które w krótkich codziennych
rozmowach nie pojawiłyby się. Rozmowy o potrzebach,
marzeniach – wszystko to wpływa na pogłębianie więzi
rodzinnych, budowanie poczucia bliskości i otwartości.
Właśnie dlatego żałujemy, że zakupiliśmy tylko 3 talie.
Mogliśmy pokazać szerszej grupie Pracowników, jak taka gra może
zbliżać ludzi i zmienić codzienną komunikację na głębsze
rozmowy.

Dziękujemy ☺

