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Dlaczego wzięliśmy udział w akcji Dwie 
Godziny dla Rodziny

Inspiracją do udziału w akcji była sama 
idea, jaka przyświeca tej kampanii. 

Pojawiające się informacje w TV i radio 
w 2017 roku wzbudziły nasze 
zainteresowanie i pomogły podjąć 
decyzję o przystąpieniu naszej firmy do 
akcji.

Kryzys wartości jest tematem częstym 
wśród społeczeństwa. 
Naszej firmie zależy na tym, aby każdy 
pracownik miał świadomość, że dla firmy 
ważne jest, aby pracownik  zachował 
równowagę między pracą a rodziną. 
Dobre więzi rodzinne wpływają na 
funkcjonowanie firmy i relacje 
międzyludzkie w organizacji. 



Dwie Godziny dla Rodziny  - efekty akcji 
w naszej organizacji 

Z uwagi na fakt, że w tym roku dopiero 
pierwszy raz uczestniczyliśmy w akcji, 
sam pomysł był dużym zaskoczeniem.

Dotychczasowe wsparcie naszej firmy 
w działania prorodzinne ograniczały się 
do organizacji wyjazdów 
integracyjnych, pikników. 

Udział w akcji na pewno wpłynął 
pozytywnie na postrzeganie firmy jako 
firmy przyjaznej rodzinie, tym bardziej, 
że sama akcja była inspiracją do 
wprowadzenia zmian korzystnych dla 
pracowników i ich rodzin.



Przebieg VII edycji akcji Dwie Godziny dla 
Rodziny

Decyzją Zarządu pracownicy firmy ZWAE Sp. z o. o. w dniu 15 maja mogli 
pracować 2 godziny krócej. Pracownicy naszej firmy zostali wcześniej 
poinformowani o tym, że nasza firma dołączyła do grona pracodawców, którzy 
pragną celebrować Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z racji tego, że był to nasz 
pierwszy udział, w liście okolicznościowym do pracowników, została przybliżona 
idea akcji.
W akcji uczestniczyła cała firma (wszystkie działy), co dla firmy produkcyjnej wiąże 
się z wprowadzeniem pewnych ograniczeń w tym dniu, które, że warto było 
wprowadzić. 



VII edycja akcji Dwie Godziny dla 

Rodziny – nasze inspiracje

• Na okoliczność tego święta została przez nas wydana gra planszowa 

"ODKRYJ Z NAMI POMORZE", która nie tylko przybliżała informacje o 

naszym regionie, ale była dobrą alternatywą na spędzenie tego czasu z 

rodziną. Każdy z pracowników otrzymał taką grę 15 maja.

• Akcja była inspiracją dla nas do zainicjowania zmian godzin pracy w okresie 

wakacyjnym (lipiec - sierpień). Okres wakacyjny, to czas kiedy pociechy 

naszych pracowników z utęsknieniem wyczekują powrotu rodziców z pracy, 

a rodzice starają się zrekompensować swoją nieobecność po powrocie.

• W drodze głosowania pracowników,  firma będzie czynna od poniedziałku do 

czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, tak aby pracownicy mogli 

zakończyć pracę w piątek o dwie godziny szybciej ( o godzinie 13.00). 

Rozwiązanie pozwoli na lepsze zaplanowanie czasu z rodziną w okresie 

wakacyjnym. 
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Rodziny – nasze inspiracje



Komunikacja z pracownikami





Komunikacja



Migawki z akcji Dwie Godziny dla Rodziny



Karty ASK ME

Karty ASK ME to dobra alternatywa na 
spędzenie czasu z rodziną. Większość z 
pytań, to pytania, które nigdy nie zostały 
zadane podczas rozmów rodzinnych, ale  
które pomagają poznać lepiej rozmówcę. 
Wprawdzie nie zostały zamówione przez 
naszą firmę, z uwagi na naszą propozycję gry 
planszowej, ale jest ciekawą formą na 
prowadzenie rozmów z najbliższymi.



Globalny Ruch Społeczny

Firma ZWAE Sp. z o.o. jest firmą liczącą 71 osób, która powstała w 2000 roku. 
Na chwilę obecną nie posiadamy oddziałów zagranicznych, ale nasze działania 

informacyjne, dotyczące udziału w akcji DWIE GODZINY DLA RODZINY, 
postanowiliśmy rozszerzyć na rynek zagraniczny i poinformować o kampanii 
naszych klientów (poniżej news z naszej strony www)



Dziękujemy ☺


