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Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania po raz czwarty apeluje do pracodawców o przyłączanie się do

akcji "Dwie godziny dla rodziny" i skrócenie czasu pracy w dzisiejszym Międzynarodowym Dniu Rodziny.

 W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wspomnienia łączą pokolenia".

 

Akcja jest częścią obchodów Dnia Rodziny. Ma zachęcać pracowników do spędzania czasu z bliskimi oraz

pogłębiania więzi międzypokoleniowych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wspieranie budowy tożsamości

młodego pokolenia i relacji rodzinnych poprzez ciekawość siebie i dobrą rozmowę. 

 

Udział w akcji  zapowiedziało wiele szkół, instytucji społecznych i publicznych, a także m.in Grupa Allianz, Grupa

Aviva, Electrolux, ENEL-MED, Erbud, EY, GFK, Gothaer, Great Place to Work, ING Życie, JVC, K2, MetLife,

Microsoft, Pentacomp, PKN ORLEN, PKO PTE, PwC, Questa, Sygma Bank, Grupa Tauron, Tchibo, Wedel,

Wirtualna Polska. 

 

- W tegorocznej edycji 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. - zwraca uwagę Zofia Dzik,

prezes Fundacji Humanites.

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" również przyłącza się do akcji. - Polacy są jednym z najdłużej pracujących

narodów w Europie, co ma bardzo negatywny wpływ na rodzinę. Te dwie godziny to symbol, ale potrzebny, abyśmy

pamiętali, że praca jest środkiem do utrzymania naszych rodzin, a nie celem samym w sobie - tlumaczy Marek

Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność" - Dlatego dzisiaj, przez te dwie godziny zagrajcie z dziećmi w

"Chińczyka"- radzi.

 

 Dzień Rodziny został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 1993 r. w rezolucji nr 47/237.

Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania została założona we wrześniu 2010 roku. Jej głównym celem jest

wsparcie rodziny w kontekście budowania więzi w rodzinie oraz kształtowania rozwoju młodego pokolenia i jego

systemu wartości.

 

O badaniach Eurostatu, które wskazują, że Polacy pracują bardzo długo pisaliśmy TUTAJ. A TUTAJ wyliczenie, ile

czasu zajmują obowiązki z powodu których brakuje nam czasu dla rodziny.
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