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Z KRAJU I ZE ŚWIATA
dzisiaj, 07:42 komentarze (0)

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.
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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.

Informacja prasowa
opublikował: Przemysław Pepla

Więcej na temat: Dwie godziny dla rodziny, fundacja humanites, międzynarodowy dzień rodziny, instytut gallupa

Skorzystaj z Comperii: porównywarki kredytów, lokat, ubezpieczeń, kont osobistych i kart kredytowych
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Polecamy

Sponsorem Generalnym Złotej Setki
Pomorza i Kujaw jest Property Secured
Fund S.A

KOMUNIKATY I PRZETARGI

O B W I E S Z C Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROTUNDA” z siedzibą we
Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
„Popowice”

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ
LICYTACJI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ
LICYTACJI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ
LICYTACJI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ
LICYTACJI

WYDARZENIA

Pół na pół
Wrocław,  9 maja 2015 (sobota), g. 20:00

Polska Liga Stand-upu
Wrocław,  10 maja 2015 (niedziela), g. 19:00

OPERA DA CAMERA
Wrocław,  24 maja 2015 (niedziela), g. 18:00

Teresa Werner
Polkowice,  25 maja 2015 (poniedziałek), g. 19:00

WESOŁA WDÓWKA - operetka F. Lehara
Wrocław,  29 maja 2015 (piątek), g. 19:00
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FORUM

Co myślicie o połączeniu ogrzewania...
Forum: Po godzinach

Korzystacie ze szkoleń z bezpiecznej i...
Forum: Po godzinach

Outsourcing hr
Forum: Firma

Outsourcing hr
Forum: Firma

firma recyklingowa
Forum: Mam pomysł
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Prezenty komunijne coraz
droższe....
2015-05-08 05:00  (0)

Pod Wrześnią na terenie WSSE...
2015-05-05 13:48  (0)

Czy należy się nam dzień wolny
za...
2015-04-30 14:09  (0)

W Kłopotowie pod Lubinem nie
będą...
2015-04-16 16:14  (0)

Ile zapłacisz za kameralne...
2015-04-14 15:25  (0)
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