„Rodzinna MegaMoc.
Trzymajmy się razem”
2020 r. Edycja IX
POKOLENIOWY KLUB FILMOWY
tauron.pl

Dlaczego wzięliśmy udział w akcji
Dwie godziny dla rodziny?
Grupa TAURON:
• siódmy raz w akcji
TAURON przykłada wielką wagę:
• do poszanowania tradycyjnych wartości rodzinnych,
• podtrzymywania więzi,
• szacunku dla ról społecznych swoich pracowników,
• współodpowiedzialności za integrację pokoleniową.

W związku z pandemią COVID-19:
• przenieśliśmy wszystkie wydarzenia do przestrzeni cyfrowej
• świętowaliśmy bezpiecznie, zgodnie z zasadą #zostańwdomu
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Przebieg IX edycji akcji

11 maja

„Nie trać formy, ćwicz z domu!”
Start zajęć jogi on – line

12 maja

„Wspólne gotowanie”
Start konkursu fotograficznego

13 maja

”Kręć kinowe filmy własnym
telefonem”
Warsztaty on-line z zakresu
nagrywania, reżyserowania
i montowania amatorskich filmów na
miarę Oskarowych produkcji

14 maja

„Odporny, mocny i pełen energii –
zadbaj o siebie"
wykład on-line w ramach Uniwersytetu
Otwartego Grupy TAURON

15 maja

„Nakręć to!”
Start rodzinnego konkursu filmowego
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Komunikacja z pracownikami
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Komunikacja z pracownikami
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Komunikacja z pracownikami
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Komunikacja z pracownikami
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Dwie Godziny dla Rodziny - efekty
akcji w naszej organizacji

•

Blisko 15 000 pracowników, mających dostęp
do intranetu, mogło wziąć aktywny udział
we wszystkich wydarzeniach

•

Akcja rozszerzona na cały tydzień

•

5 autorskich projektów w ramach akcji:
Webinaria, wykłady, konkursy, wirtualne zajęcia
sportowe

•

Trzymaliśmy się razem – mimo że osobno –
zmniejszając poczucie izolacji i alienacji,
czuliśmy, że nie jesteśmy sami
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Migawki z akcji
Dwie Godziny dla Rodziny
„Przygotowany przeze mnie posiłek (deser) nawiązuje do filmu „Niebo
w gębie". Dlaczego właśnie ten film? Bohaterka filmu, szefowa kuchni
gotuje dla samego prezydenta Francji, a jej niezwykłe potrawy, trafiają
nie tylko do podniebienia, ale i do serca prezydenta. Tak też jest
właśnie z moim deserem. Mocno zapada w pamięć. Krucha beza,
a w środku słodkie lekkie nadzienie śmietanowe, przełamane
soczystymi sezonowymi owocami. Uwielbiam rozpieszczać moją
rodzinę, dlatego od czasu do czasu serwuję im coś pysznego. Mąż
ostatnio sam nawet powiedział, że ten deser to niebo w gębie:-)"

„Inspiracją do zrobienia zdjęcia związanego z gotowaniem,
które nawiązywałoby do tematyki filmowej był dla nas film
„Śniadanie u Tiffaniego", a może bardziej konkretnie
to sam tytuł tego dzieła. Wszystkie produkty zostały
przygotowane samodzielnie, zwłaszcza croissanty wyszły
pysznie. Do zabawy zachęciłam córkę, która zajęła się
również scenografią, rekwizytami i wykonaniem zdjęcia."
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Migawki z akcji
Dwie Godziny dla Rodziny

„Przesyłam zdjęcie przygotowanej przez ze mnie
japońskiej zupy Ramen. Do jej ugotowania zainspirował
mnie film pt. „Ramen. Smak wspomnień", w którym
historia młodego kucharza z Japonii, stanowi
nierozerwalną całość z przygotowywanymi przez niego
potrawami, a główną z nich jest właśnie orientalna zupa
Ramen, krzepiąca ciało i duszę:-)"

Prosty,
a
jednocześnie
wyrafinowany przepis na
francuski rarytas z filmu
,,Julie & Julia" z moją
ulubioną
aktorką
Meryl
Streep, nominowaną za ten
film
do
Oscara.
Film
i potrawa skradły moje serce,
dzięki
prostej
życiowej
prawdzie: ,,w życiu zawsze
może zdarzyć się coś
nieoczekiwanego". Zarówno
perypetie głównej bohaterki
filmu, jak i smak potrawy, są
wielką niespodzianką. Smak
potrawy choć na chwilę
pozwala przenieść się do
romantycznej
Francji.
Potrawę
przygotowałam
wspólnie
z
córką,
a do wspólnej biesiady na
ogrodzie zaprosiłam całą
rodzinę."
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Migawki z akcji
Dwie Godziny dla Rodziny

W ramach #zostańwdomu
uczyliśmy się jak kręcić filmy
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Opinie pracowników
„…Super pomysł z tegoroczną
akcją! Ja jestem zachwycona..
Małgosia

„Było super, bardzo dziękuję
za zorganizowanie dla nas Rodzinnej
MegaMocy!, Dzięki tylu wydarzeniom online mogliśmy wziąć udział w całej akcji nie
tylko z rodziną, ale także z przyjaciółmi”.
Aga

„.. jak wszyscy jestem bardzo
wdzięczna za super pomysł, i umilenie
nam trudnego czasu. Uwielbiam Jogę,
więc dodatkowe zajęcia będą
szczególnie miłym prezentem – pięknie
dziękuję…”
Ela
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