Zapraszamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny
15 maja 2013 roku
„DWIE GODZINY DLA RODZINY”

Szanowni Państwo,
Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania, inicjator obchodów w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny,
ustanowionego przez ONZ w 1993 roku, po raz kolejny proponuje zadedykowanie swoim bliskim kilku godzin
spędzonych na rozmowie ze swoimi najbliższymi, wzajemnym poznawaniu się i zabawie.
W tym roku nasza firma również weźmie udział w tej akcji. Zarząd Gothaer TU S.A. zdecydował o skróceniu w
dniu 15 maja dnia pracy w naszej firmie o 2 godziny, które możecie przeznaczyć na spędzenie czasu ze
swoimi najbliższymi. W tym dniu skończymy pracę o godz. 15.00.
Cieszcie się sobą bez konkurencji telewizora, komputera, smsów. Dzieci uczą się nie tyle słuchając, ile przede
wszystkim bacznie obserwując nas dorosłych i swoje rodzinne otoczenie. Międzynarodowy dzień Rodziny jest
doskonałą okazją do spędzenia czasu razem, do rozmów, o tym kim jesteśmy, jakie są nasze doświadczenia,
wspomnienia i na wzmacnianie relacji z naszą rodziną i przyjaciółmi. Najważniejsze jest to, aby być razem.
W tym roku Fundacja zachęca do wspominania w rodzinnym gronie przeżyć i doświadczeń ze szkolnych lat,
pod hasłem „Szkolne Wspomnienia przez Pokolenia”: szkolne zabawy, wycieczki, ulubieni i ci najbardziej
surowi nauczyciele. To okazja do rozmowy w rodzinnym gronie o tym, co zostało nam w pamięci z tamtego
okresu. Zapytajcie swoje pociechy, jak im się wydaje, o czym oni będą szczególnie pamiętać ze swojej szkoły
za kilka lat.
Pełne informacje dotyczące Akcji „Dwie godziny dla Rodziny” oraz firm biorących w niej udział są dostępne na
stronie www.mamrodzine.pl.
Być może uda się Wam rozesłać informację na temat Międzynarodowego Dnia Rodziny również do
pracodawców innych osób z Waszych rodzin i w ten sposób zachęcić ich do włączenia się w obchody tego
wydarzenia, a przez to spowodować możliwość spędzenia wspólnie czasu.
Życzymy dobrze spędzonego czasu i wielu wzruszeń.
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