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Już po raz czwarty pracodawcy skrócą czas pracy o dwie godziny. A wszystko
za sprawa akcji "Dwie godziny dla rodziny", którą co roku 15 maja organizuje
Fundacja Humanites.

„Więcej wartościowego czasu dla
rodziny!” – apeluje do
przedsiębiorców Fundacja
Humanites i rusza z 4. edycją akcji
„Dwie godziny dla rodziny” w
ramach Międzynarodowego Dnia
Rodziny. W tym dniu pracodawcy,
którzy wezmą udział w akcji, skrócą
czas pracy o symboliczne 2
godziny, by zainspirować swoich
pracowników do spędzania więcej
czasu z bliskimi.

Tegoroczna edycja akcji odbywa się
pod hasłem „Wspomnienia łączą pokolenia”. Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja
Humanites.

Głównym celem akcji „Dwie godziny dla rodziny” jest pogłębianie więzi
międzypokoleniowych i budowanie tożsamości młodego pokolenia
oraz relacji rodzinnych poprzez rozbudzanie ciekawości siebie i
wartościową rozmowę z bliskimi. Zaangażowane w akcję firmy i
instytucje 15 maja inspirują swoich pracowników do dbania o relacje w
życiu prywatnym, skracając (w miarę możliwości operacyjnych) dzień
pracy o symboliczne 2 godziny, aby pracownicy mogli je spędzić ze

swoimi najbliższymi: szczerze rozmawiając, bawiąc się – po prostu będąc razem.

- W tym roku zapraszamy do rozmów o wspomnieniach. Zachęcamy do poznania korzeni własnej rodziny
i przez to swojej tożsamości. Relacje i więzi buduje się przecież poprzez bycie ze sobą. 15 maja poświęćmy
więc chwilę refleksji nad jakością czasu spędzanego razem i jakością rozmów, które prowadzimy w naszych

polecamy

Bądź z nami na bieżąco

kalendarz rozwoju ciąży

na bieżąco

zaloguj się / zarejestruj się

A AA

Dwie godziny dla rodziny
materiał prasowy   |  2015-05-08  (13:40)  |   0  opinii

Fundacja Humanites

Emilia i Kordian, dzieci wybitnie
zdolne

Edukacja seksualna a choroby
weneryczne

PARTNERSTWO

Nie chcę pozowanych,
sztucznych zdjęć

KUCHNIA

Najczęstsze błędy
żywieniowe w
pierwszym roku życia
dziecka

Luksusowe pokoje dla małej księżniczki

Oryginalne pomysły na prezent komunijny

Prace, których nie może wykonywać kobieta
w ciąży

Zespół Pataua

Literatura skandynawska dla dzieci

Tu jesteś: Strona główna
szukaj w serwisie   szukaj

PRZED CIĄŻĄ CIĄŻA ZDROWIE WYCHOWANIE PARTNERSTWO PORADNIA DLA RODZICÓW KUCHNIA KĄCIK ZABAW

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://onas.wp.pl/poufnosc.html#cookies
http://dzieci.pl/
http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Dwie-godziny-dla-rodziny,wid,17522310,wiadomosc.html?smgputicaid=614d3e#zaloguj
http://dzieci.pl/rejestracja.html?bu=%2Fkat%2C1033939%2Ctitle%2CDwie-godziny-dla-rodziny%2Cwid%2C17522310%2Cwiadomosc.html%3F
http://dzieci.pl/
http://dzieci.pl/przed-ciaza.html
http://dzieci.pl/ciaza.html
http://dzieci.pl/zdrowie.html
http://dzieci.pl/wychowanie.html
http://dzieci.pl/partnerstwo.html
http://dzieci.pl/poradnia-rodzica.html
http://dzieci.pl/kuchnia.html
http://dzieci.pl/kacik-zabaw.html
http://dzieci.pl/
http://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/dzieci.pl/index.html/L20/961157819/x01/OasDefault/79309_180080_Belki_reklamowe_dpp_01/EM_heroes_970x30.jpg.html/553542684d6c564d7347454143665274?_RM_REDIR_=http://empire.wp.pl/?rev=wp_display
http://dzieci.pl/kat,1033671,title,Emilia-i-Kordian-dzieci-wybitnie-zdolne,vid,17496186,video.html
http://dzieci.pl/kat,1033669,title,Edukacja-seksualna-a-choroby-weneryczne,vid,17495959,video.html
http://dzieci.pl/gid,17521141,img,17521174,kat,1024229,title,Nie-chce-pozowanych-sztucznych-zdjec,galeria.html
http://dzieci.pl/partnerstwo.html
http://dzieci.pl/gid,17521141,img,17521174,kat,1024229,title,Nie-chce-pozowanych-sztucznych-zdjec,galeria.html
http://dzieci.pl/gid,17517763,img,17517768,kat,1033609,title,Najczestsze-bledy-zywieniowe-w-pierwszym-roku-zycia-dziecka,galeria.html
http://dzieci.pl/kuchnia.html
http://dzieci.pl/gid,17517763,img,17517768,kat,1033609,title,Najczestsze-bledy-zywieniowe-w-pierwszym-roku-zycia-dziecka,galeria.html
http://dzieci.pl/gid,17510506,img,17510531,kat,1033603,title,Luksusowe-pokoje-dla-malej-ksiezniczki,galeria.html
http://dzieci.pl/gid,17509101,img,17509154,kat,1033603,title,Oryginalne-pomysly-na-prezent-komunijny,galeria.html
http://dzieci.pl/kat,1033563,title,Prace-ktorych-nie-moze-wykonywac-kobieta-w-ciazy,wid,17499811,wiadomosc.html
http://dzieci.pl/kat,1024251,title,Zespol-Pataua,wid,17498609,wiadomosc.html
http://dzieci.pl/kat,1033605,title,Literatura-skandynawska-dla-dzieci,wid,17497199,wiadomosc.html
https://www.facebook.com/dziecipl
http://dzieci.pl/rss.xml


Polub dzieci.pl na Facebooku

Podziel się

Ubranka dla dzieci
do -50%

Bluzka dla
dziewczynki za
19,90 zł

T-shirt dla
niemowlaka

Kurtka
przeciwdeszczowa w
promocji

rodzinach. Jak wiele tej rozmowy poświęcamy, aby prawdziwie zaciekawić się sobą nawzajem, a jak dużo
na omówienie codziennych obowiązków i logistyki związanej z domem i dziećmi – zwraca uwagę Zofia Dzik,
prezes Fundacji Humanites.

Wieloletnie badania Instytutu Gallupa pokazują, że osoby zadowolone z życia zawodowego i prywatnego są
o 30 proc. bardziej zaangażowanymi pracownikami. Co więcej, są zdecydowanie mniej narażone na
wypalenie zawodowe i mają o ponad 40 proc. mniejszą absencję. To udowadnia, że wspieranie
pracowników w budowaniu udanego życia powinno być w interesie pracodawców – nie tylko w kontekście
społecznym, ale również ekonomicznym.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział kilkaset polskich i międzynarodowych firm, dużych grup
kapitałowych oraz instytucji publicznych. W bieżącym roku zainteresowanie obchodami Dnia Rodziny jest
duże i organizatorzy spodziewają się jeszcze większej liczby zgłoszeń.

- Cieszymy się, że zaproponowana przez nas forma obchodów Dnia Rodziny spotyka się z tak dużym
zainteresowaniem firm, organizacji pozarządowych i instytucji oświatowych. Dowodzi to, że pracodawcy
coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia swoim pracownikom równowagi między życiem
zawodowym i prywatnym – podkreśla Zofia Dzik.

Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. 

Akcja uzyskała poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Patronami głównymi akcji są: PKN Orlen, JVC Polska oraz Konfederacja Lewiatan.

Patronat nad akcją objęły również: Enerad, Fundacja Liderek Biznesu, Fundation for Strategic
Competence Development, Great Place to Work, Reputation Managers.

Na stronie fundacji www.humanites.pl oraz na www.mamrodzine.pl dostępne są również wypowiedzi
znanych osób o marzeniach – które były hasłem przewodnim zeszłorocznej edycji (m.in. prof. Bralczyka,
prof. Bliklego, prof. Orłowskiego, Rafała Królikowskiego). Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. 

TAGI:  dwie godziny dla rodziny ,  światowy dzień rodziny ,  Fundacja Humanites ,  akcja społeczna
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