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| Rodzina | Święta | "Dwie godziny dla rodziny" w międzynarodowy Dzień Rodzin

"Dwie godziny dla rodziny" w
międzynarodowy Dzień Rodzin

Popularne tematy
Majówka z
dzieckiem: uwaga na
oparzenia słoneczne!

04.05.2018 13:22

Wielka majówka

W ten szczególny dzień w roku, ustanowiony przed Zgromadzenie Ogólne ONZ, rodziny
mogą spędzić ze sobą dwie godziny więcej. Dlaczego? Wszystko dzięki akcji "Dwie
godziny dla rodziny", która zachęca pracodawców do skrócenia dnia pracy o dwie
godziny. Kiedy wypada Dzień Rodzin? Sprawdź!



Milena Oszczepalińska





Kiedy z dzieckiem
jechać nad morze?
Najlepiej w maju!
Wielka majówka

Co stosować na
komary i kleszcze u
niemowląt, dzieci i...



Wielka majówka

fot. StockAdobe

Promocje
WYBRANE DLA
NAJMŁODSZYCH!
Sprawdź

SPRAWDŹ TYLKO
39,90 ZŁ!
Sprawdź

NOWOŚCI DLA
NAJMŁODSZYCH!
Sprawdź

IDEALNY GADŻET
DLA TWOJEGO
DZIECKA!

Zobacz także

Sprawdź

Tę datę zawsze powinniśmy mieć w kalendarzu na czerwono. Międzynarodowy Dzień Rodzin za
sprawą Zgromadzenia Ogólnego ONZ przypomina nam wszystkim, jak ważna jest rodzina. I to
nie tylko prywatnie. Rodzina jest bowiem podstawową jednostką społeczną i jeśli chcemy, by
nasze społeczeństwo rosło w siłę, musimy wspierać je od tych najmniejszych cegiełek, jakimi są
rodziny. Kiedy wypada to święto i jak można je celebrować? Podpowiadamy!
REKLAMA

Dziecko "w czepku urodzone" – jesteśmy
pod wrażeniem! (film)

Kiedy jest Dzień Rodziny?

Elvenar: Wciągająca gra strategiczna!
Reklama

Międzynarodowy Dzień Rodzin obchodzony jest na całym świecie 15 maja (wyjątkiem jest
Francja, gdzie Święto Rodziny wypada 6 stycznia i tam jest połączeniem Dnia Rodziny i Dnia
Dziecka, który w innych krajach, podobnie jak w Polsce, świętuje się 1 czerwca). To właśnie datę
15 maja wybrało Zgromadzenie Ogólne ONZ, gdy 20 września 1993 roku ustanawiało to święto.
Celebracja Dnia Rodziny ma na celu głębsze skupienie uwagi na rodzinie, jej problemach i
wyzwaniach i wsparcie tej jednostki społecznej dla dobra nie tylko jej samej, lecz również całego
społeczeństwa.

Naturalna cesarka to coś niezwykłego!
Ten film zapiera dech

Redakcja poleca:
Mama rekordzistka: Danuta Ulidowicz jest najdłużej pracującą mamą SOS Wiosek Dziecięcych [WIDEO]
5 języków w małym palcu w 2 tyg
Reklama

Twoja przeglądarka nie potrafi odtworzyć tego filmu

Kinowa jakość w smartfonie Xperia XZ2!
Reklama
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W tej historii jest wszystko, co najpiękniejsze w macierzyństwie: miłość, cierpliwość,
wyrozumiałość i oddanie. Pani Danuta przez 34 lata tworzyła dom dla 19 dzieci, nie
posiadających rodziny. To o niej powstał lm "Mistrzyni świata". Zobacz relację z jego
prapremiery - to historia z wielokrotnym happy endem.

Akcja „Dwie godziny dla rodziny”
Choć Międzynarodowy Dzień Rodziny ustanowiony został już 25 lat temu, wciąż jego ranga nie
jest wystarczająco wysoka. Aby to zmienić, Fundacja Humanites organizuje co roku akcję „Dwie
godziny dla rodziny” (w tym roku będzie to już 7. edycja). Polega ona na tym, że Fundacja
zaprasza przedsiębiorstwa działające w Polsce, by tego jednego dnia w roku, 15 maja, skracały
dzień pracy z 8 do 6 godzin, a 2 zaoszczędzone przez pracowników godziny by były
wykorzystywane na wspólne spędzenie czasu z najbliższymi.

Do akcji z roku na rok przyłącza się coraz więcej rm. W roku 2017 było to już ponad 500
przedsiębiorstw. W tym roku ich liczba prawdopodobnie jeszcze się zwiększy. Na stronie
internetowej 2godzinydlarodziny.pl można znaleźć wykaz wszystkich rm, które są włączone w
akcję.

Matka odkryła bolesną prawdę. Teraz
apeluje do rodziców – do ciebie też!
dostarczone przez
plista

Pomysły na wspólne celebrowanie Dnia Rodziny

Narzędzia dla mam

Międzynarodowy Dzień rodzin oczywiście należy świętować wraz z rodziną. Pomysłów na
wspólne spędzenie czasu jest wiele – od chociażby wspólnego spaceru, pikniku czy wycieczki
rowerowej po wyjścia do muzeów czy wzięcie udziału w różnego rodzaju festynach. W zeszłym
roku hasłem przewodnim akcji było „Gotowanie na rodzinnym planie”, a w 2018 są to „Gry i
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Warto przeczytać
Co spakować do
apteczki na majówkę
z dzieckiem? Lista
do...
Podróże

Zobacz też:
"Oferta dla rodzin, dzieci mile widziane" – jak się nie naciąć w wakacje?
Nowy pomysł "godzina dla rodziny" znowu w Sejmie. Czy rodzice powinni pracować godzinę
krócej niż bezdzietni?
Tańsze przejazdy PKP Intercity z Kartą Dużej Rodziny

Ile czasu dziennie poświęcasz dziecku?

Czy kleszcze spadają
z drzew? Groźne mity
o sprawcach...
Aktualności

Gdzie spędzić udaną
majówkę z
dzieckiem?
Wielka majówka

mniej niż godzinę
2-3 godziny
4-5 godzin
więcej niż 5 godzin
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godziny dla rodziny

Dwie Godziny Dla Rodziny

polityka rodzinna

Rodzinny weekend Lewandowskich.
Najpierw mecz, a potem piknik

Zobacz także

Zmiany w ZUS! Od stycznia nie
będzie macierzyńskiego?
Rodzina

REKLAMA

Sławne mamy i ich dzieci

Klara jest strasznym słodziakiem! Jeszcze
tylko kilka dni i będzie świętować roczek.

Co bardziej boli? Poród chłopca czy
dziewczynki? Naukowcy już
wiedzą!

Wczoraj urodziłam. Tak wyglądają
matki i dzieci dzień po porodzie. zdjęcia

Rodzina

Rodzina

REKLAMA

Otylia Jędrzejczak "ładuje akumulatory" i
już odpoczywa majówkowo
Otylia Jędrzejczak wraz z córeczką
Marcelinką łapie ostatnie momenty ciszy i
spokoju nad polskim morzem, a uśmiech...

Jakość, jakiej w smartfonach nie
było!

Elvenar: Wciągająca gra
strategiczna!

Sony

Elvenar - Free Online Game

Olga Frycz broni swojego stroju.
Internautkom nie spodobało się to, co
założyła [FOTO]

Poród i seks? - genialny film
Ciąża i poród

dostarczone przez

Aktorka jest wierna swojemu stylowi i nie
ulega presji otoczenia. Okazuje się jednak,
że nie wszystkim to się podoba.
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