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“

”

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś 
co chroni, co daje siłę.

Sophia Loren



RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Rodzina to podstawowa grupa społeczna. Fundament, który buduje całość. 

Dla dziecka, zwłaszcza małego, rodzina jest całym światem. 

Nie ma nic ważniejszego poza najbliższymi. W codziennym pędzie często zapominamy 

o tym, jak ważna jest rodzina i relacje z najbliższymi. Lekceważymy z pozoru błahe 

czynności i wspólnie spędzony czas, a przecież jest to kluczowe do pielęgnowania 

rodzinnych więzi. Dzień Rodzin ma więc przypomnieć, że to, co ważne, mamy na 

wyciągnięcie ręki i powinniśmy o to zadbać. 



CEL

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. 

Celem święta jest zwiększenie świadomości na temat 
potencjału i wyzwań związanych z życiem rodzinnym, 
a także pogłębienie świadomości społeczeństwa i rządów 
na temat znaczenia rodziny oraz jej problemów we 
współczesnym świecie.



IDEA

Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę na problemy, 
z jakimi boryka się rodzina, przypomnieć o tym, że to podstawowa 
grupa społeczna, od której wiele zależy i której należy się wiele 
uwagi. 

O rodzinie powinniśmy pamiętać my, którzy jesteśmy jej częścią, 
ale i władze, politycy, którzy swoimi działaniami mają na nią 
wpływ.



“

”

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. 
Najpierw ta, w której się urodziłeś, 
później ta, którą sam stworzyłeś.

Peter Sellers



„Dwie godziny dla rodziny” 

• Akcja społeczna fundacji Humanites

• Obecnie bierze w niej udział około 499 firm i 700 000 pracowników z 10 krajów

• Akcja polega na wcześniejszym powrocie z pracy do domu (dwie godziny 
wcześniej) aby cieszyć się większą ilością czasu z najbliższymi 

• Więcej informacji na stronie: http://2godzinydlarodziny.pl/

http://2godzinydlarodziny.pl/


Akcja „Dwie Godziny Dla Rodziny” jest symbolem integracji życia 
zawodowego i prywatnego w myśl hasła „Mamy jedno życie w wielu 
rolach”.

Uczestnictwo w niej to ważny element tworzenia przyjaznego 
środowiska pracy, troski o kondycję psychiczną i fizyczną pracowników.

Światowe badania dowodzą, że spełnieni prywatnie i zawodowo 
pracownicy są bardziej efektywni, bardziej angażują się, chętniej 
realizują cele biznesowe firm, dużo rzadziej zmieniają pracę.



Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich pracodawców do ósmej edycji akcji społecznej „Dwie Godziny dla 
Rodziny”. Akcji, która od początku istnienia wpisała się w kalendarz cyklicznych wydarzeń niemal sześciuset na 
całym świecie, tworząc tym samym globalny ruch społeczny na rzecz pogłębiana relacji z najbliższymi.

Cieszymy się, że liczba pracodawców aktywnie włączających się do akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” 
systematycznie rośnie.

W ubiegłorocznej edycji zaufało nam kilkaset polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz 
instytucji publicznych. Do akcji włączyły się m.in.:
Alior Bank, Allianz, Aviva, ATM, ATOS, AXA, Bosch, Grupa EFL, ENEL-MED, Grupa Erbud, Electrolux, 
GFK Polonia, Great Place to Work, ING Życie, K2, MetLife, Microsoft, Grupa PKN ORLEN, Oracle, 
Pentacomp, PKO PTE, Bank PKO BP, PwC, Questa, Siemens, Grupa Tauron, Tchibo, Wedel, Wirtualna Polska, 
EY i wiele, wiele innych.

Całość listu dostępna tutaj >>>

FRAGMENT LISTU PREZES ZARZĄDU 
INSTYTUTU HUMANITES 
DO PRACODAWCÓW

https://2godzinydlarodziny.pl/list-do-pracodawcow/


“

”

Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. 
Ona jest wszystkim.

Michael J. Fox



CO MOŻNA ROBIĆ 
TEGO DNIA?

Wszystko co fajne, byle razem 



WSPÓLNE GOTOWANIE LUB PIECZENIE
SEANS FILMOWO-BAJKOWY

OGLĄDANIE RODZINNYCH ZDJĘĆ

UKŁADANIE PUZZLI, GRANIE W GRY PLANSZOWE



WSPÓLNY SPACER

WYCIECZKA ROWEROWA

WĘDRÓWKA GÓRSKA ZABAWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
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„Tu gdzie zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”

Opracowanie: E. Polak-Janik


