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Już po raz czwarty pracodawcy skrócą czas pracy o
dwie godziny

Fot.: Materiały prasowe

"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 wielu pracodawców spośród tych, którzy wezmą udział w akcji, skróci 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.
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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
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% bardziej zaangażowanymi pracownikami. Co więcej, są zdecydowanie mniej narażone na wypalenie
zawodowe i mają o ponad 40% 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.
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Lenka
Białystok,  8 maja 2015 (piątek), g. 9:00
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FORUM

testy z niemieckiego magnet 2 lektorklett
Forum: Biznes a urzędy

Zarzadzanie kadrami, motywowanie pracownikow
Forum: Firma

Skup złota przez internet - opłaca się?
Forum: Moje pieniądze

Auto firmowe - gdzie zabezpieczyć lakier
Forum: Firma

Przyciemnianie szyb
Forum: Po godzinach

WydrukujOceń 0 1 Głosy: 1 0%

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/uzytkownik/przemyslaw-pepla
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/tag/dwie-godziny-dla-rodziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/tag/fundacja-humanites
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/tag/miedzynarodowy-dzien-rodziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/tag/instytut-gallupa
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.podlaskie.strefabiznesu.pl%2Fartykul%2Fjuz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny&t=Ju%C5%BC+po+raz+czwarty+pracodawcy+skr%C3%B3c%C4%85+czas+pracy+o+dwie+godziny
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podlaskie.strefabiznesu.pl%2Fartykul%2Fjuz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny&text=Ju%C5%BC%20po%20raz%20czwarty%20pracodawcy%20skr%C3%B3c%C4%85%20czas%20pracy%20o%20dwie%20godziny
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http%3A%2F%2Fwww.podlaskie.strefabiznesu.pl%2Fartykul%2Fjuz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny&title=Ju%C5%BC%20po%20raz%20czwarty%20pracodawcy%20skr%C3%B3c%C4%85%20czas%20pracy%20o%20dwie%20godziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/print/artykul/juz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/vote/node/293102/1/vote/upanddownbarchart/810044ef3bff7a3ce57769d44872234d
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_bankowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_bankowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_bankowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_progresywne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_strukturyzowane/
http://finanse.strefabiznesu.pl/polisolokaty/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/pozyczki_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_gotowkowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_samochodowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej/
http://finanse.strefabiznesu.pl/wynik-kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej,1-3-10000-12-1-----------0.html
http://finanse.strefabiznesu.pl/wynik-kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej,1-4-10000-12-1-----------0.html
http://finanse.strefabiznesu.pl/wynik-kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej,1-2-10000-12-1-----------0.html
http://finanse.strefabiznesu.pl/wynik-kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej,1-1-10000-12-1-----------0.html
http://finanse.strefabiznesu.pl/
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=ZLOTASETKA00
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=ZLOTASETKA00
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikaty
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/wojt-gminy-kolno-informuje-292917.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-zmk-w-bialymstoku-o-wywieszeniu-wykazu-lokali-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-292918.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/likwidator-gminnej-spoldzielni-%E2%80%9E-samopomoc-chlopska%E2%80%9D-w-likwidacji-292738.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-o-publicznej-licytacji-nieruchomosci-292504.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-nadlesnictwa-lomza-292740.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-o-licytacji-nieruchomosci-291304.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-nadlesnictwa-lomza-292739.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/ogloszenie-wojta-gminy-jeleniewo-292270.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/obwieszczenie-o-najmie-lokalu-mieszkalnego-w-miejscowosci-sokoly-292273.html
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikat/obwieszczenie-o-najmie-lokalu-mieszkalnego-w-miejscowosci-zawady-292272.html
http://www.strefaimprez.pl/
http://www.strefaimprez.pl/bialystok/pan-brzuchatek-66016
http://www.strefaimprez.pl/bialystok/lenka-146342
http://www.strefaimprez.pl/bialystok/prawa-pacjenta-naukowa-konferencja-na-wydziale-prawa-uwb-254196
http://www.strefaimprez.pl/bialystok/uroczystosci-z-okazji-70-rocznicy-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej-254268
http://www.strefaimprez.pl/bialystok/wyspa-pacynek-254212
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/juz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/juz-po-raz-czwarty-pracodawcy-skroca-czas-pracy-o-dwie-godziny
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/testy-z-niemieckiego-magnet-2-lektorklett
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/241
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/zarzadzanie-kadrami-motywowanie-pracownikow
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/247
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/skup-zlota-przez-internet-oplaca-sie
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/242
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/auto-firmowe-gdzie-zabezpieczyc-lakier
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/247
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/przyciemnianie-szyb
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum/244
file://skellige/strwwwunzip/2015_05_08/02d50838eea22025.101.1/index.html#


Wiadomości Firma Pieniądze Prawo i podatki Komunikaty Forum regiopraca regiodom regiomoto

Lokaty dla każdego Karty kredytowe Kredty hipoteczne

Konta osobiste

O nas Regulamin Pomoc Redakcja Reklama Polityka prywatności Copyright (c) 2015 Media Regionalne

Promocje

PodglądZachowaj

Odpowiedź *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Oferty

Nie chodź po bankach.
Mamy ich oferty

https://mollom.com/web-service-privacy-policy
http://finanse.strefabiznesu.pl/
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/firma
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/pieniadze
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/prawo-i-podatki
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/komunikaty
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/forum
http://regiopraca.pl/
http://regiodom.pl/
http://regiomoto.pl/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kdf_finansowanie_dzialalnosci_biezacej/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_bankowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/lokaty_bankowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/karty_kredytowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/karty_kredytowe/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/kredyty_hipoteczne/
http://finanse.strefabiznesu.pl/konta_osobiste/
http://finanse.strefabiznesu.pl/konta_osobiste/
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/o-nas
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/regulamin
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/pomoc
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/redakcja
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/reklama
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/polityka-prywatnosci
http://www.dziennikbaltycki.pl/
http://www.dzienniklodzki.pl/
http://www.dziennikpolski24.pl/
http://www.dziennikzachodni.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/
http://www.gazetakrakowska.pl/
http://www.gazetawroclawska.pl/
http://www.gloswielkopolski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/
http://www.polskatimes.pl/
http://www.gazetalubuska.pl/
http://www.pomorska.pl/
http://www.wspolczesna.pl/
http://www.gk24.pl/
http://www.gp24.pl/
http://www.gs24.pl/
http://www.poranny.pl/
http://www.nowiny24.pl/
http://www.nto.pl/
http://www.echodnia.eu/

