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DZISIAJ TYSIĄCE LUDZI WYJDZIE
Z PRACY DWIE GODZINY WCZEŚNIEJ.
TY TEŻ?

Dzisiaj rozpoczyna się akcja „Dwie godziny dla rodziny”, dzięki której pracowni‐

cy wyjdą dwie godziny wcześniej i poświęcą ten czas swoim bliskim. W tym

roku do akcji dołączyło kilkadziesiąt firm. Two ja również?
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W tym roku udział w akcji wzięli udział m.in. Tauron, Alior Bank, AXA, Orlen, Tchibo

czy Mostostal. Pełna lista przedsiębiorstw znajduje się na: http://mamrodzine.pl/2-

godziny-dla-rodziny/#lista-przedsiebiorstw-bioracych-udzial-w-akcji-2-godziny-dla-

rodziny-2017

„15 maja – Międzynarodowy

Dzień Rodzin – to doskonała

okazja, aby na chwilę zatrzymać

się i zastanowić, kiedy po raz

ostatni dowiedzieliście się

czegoś nowego o swoich blis‐

kich. Taka idea przyświeca akcji

Dwie Godziny dla Rodziny.

Głęboko wierzymy w to, że

ciekawość, uważność i dobre

rozmowy są tym, co tworzy

prawdziwe, autentyczne więzi.

Zachęcamy więc Was, abyście

wsparli w tym Waszych pracowników i podarowali im symboliczne dwie godziny, które

oni przeznaczą na magiczny czas z najbliższymi. W tym roku motyw przewodni to

GOTOWANIE NA RODZINNYM PLANIE, a po gotowaniu jest wspólne jedzenie i biesi‐

adowanie. Stół zawsze był miejscem spotkań, żywych rozmów, wymiany poglądów.

Wspólny posiłek, nie tylko od święta, był podstawą funkcjonowania wielu rodzin bez

WYBRANE DLA CIEBIE

Magdalena Ż. nie popełniła

samobójstwa? Wstrząsający raport

medyczny ujawnia prawdę

Rutkowski: „czterech Arabów

prowadziło Magdę, zdejmowali z niej

biżuterię, szydzili”. Była o krok od

powrotu d…

Rewolucyjne ustalenia biura

detektywistycznego z Warszawy

w sprawie Magdaleny Żuk

S p o n s o r o w a n eS p o n s o r o w a n e

Piękne plaże, zabytki i pyszne jedzenie

w jednym miejscu?

Arabska część nagrania rozmowy

z Magdaleną Żuk. „Jego kut*s prawie

jak mały palec” [UWAGA WULGARYZMY!]

Szukaj w serwisie
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