
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polki! 

Mimo, iż rok 2021 wita nas lockdown'em, przed Centrum POLKA otwierają się
nowe horyzonty. Jak pisała w bożonarodzeniowym liście do wolontariuszek
nasza założycielka Anna Kowalska: “W nowy rok wchodzimy już jako
fundacja - kolejny krok milowy w naszej działalności został osiągnięty,
kolejny szczyt zdobyty.” 

Chciałybyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego
sukcesu: naszym oddanym wolontariuszkom, Gminie Haga oraz organizacji
VoorWelzijn, które od początku wspierały nasz projekt, wszystkim
ekspertom i gościom, którzy razem z nami przygotowywali nasze spotkania
informacyjne, warsztaty i webinary, no i oczywiście Wam - Polkom z Hagi, za
odwiedzanie nas i korzystanie  z naszej oferty - to właśnie dla Was działamy i
Wasze ogromne zainteresowanie potwierdza, że to, co robimy jest ważne i
potrzebne, daje dużo satysfakcji i motywuje nas do dalszej pracy. 

Przy okazji informujemy również, że POLKA wzbogaciła się o własny kanał na
YouTube, gdzie możecie oglądać nagrania z naszych spotkań online:

YOUTUBE

Jesteśmy także aktywne na Twitterze i nie zapominamy oczywiście o naszym
fanpage’u i grupie na Facebooku. Poszerzamy nasze ścieżki docierania do Was i
w związku z tym szukamy także osób, które chciałyby pomóc nam w
redagowaniu naszych postów i wydarzeń na Facebooku. Chętnych prosimy
o kontakt na nasz adres mailowy: polka.segbroek@gmail.com

Napisz do nas!

Kochane Polki, życzymy Wam i sobie, aby rozpoczynający się rok przyniósł

Wam nowe szanse i możliwości rozwoju w każdej dziedzinie życia, by

dostarczył Wam powodów do satysfakcji ze zrealizowanych marzeń i celów,
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byście mogły się poczuć z jednej strony szczęśliwe i spełnione, a z drugiej

byście zapragnęły osiągnąć więcej. Ale przede wszystkim życzymy zdrowia

Wam, sobie i naszym bliskim. 

Dbajmy o siebie!

A oto co czeka na Was w POLCE w tym miesiącu:

Piątek 8 stycznia

20.00 Klub Książki (online)

Środa 13 stycznia

20.00 Plan na własną przyszłość - wolontariat w czasach korony (online)

Środa 20 stycznia

13.30 Dzień Babci i Dziadka w de Regenvalk

Piątek 22 stycznia

19.30 Kraftywizm czyli… każdy haft opowiada własną historię!

20.00 Kudalini joga

Środa 27 stycznia

20.00 Prawa osoby poszkodowanej w wypadku (online)

Piątek 29 stycznia

19.30 Warsztaty kreatywne - makramowa zakładka

20.00 Mieszkanie socjalne czyli Woonnet Haaglanden bez tajemnic

Przypominamy, że od 1 grudnia 2020 w budynkach użyteczności
publicznej obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Poza tym
przestrzegamy również zasady 1,5 m odstępu, dezynfekcji rąk oraz
wpisywania się na listę obecności przy wejściu na nasze spotkania.
Do 19 stycznia 2021 obowiązuje w Holandii lockdown - wszystkie
nasze spotkania do tego czasu odbywają się online.

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują
zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości na naszej



E-mail FACEBOOK Fanpage

stronie.

Środa 13 stycznia, godz. 20.00

Plan na własną
przyszłość -
wolontariat w czasach
korony (online)
Straciłaś pracę i nie wiesz, co dalej?
Czujesz się odizolowana? Wolontariat
to świetny sposób, by znów poczuć

się potrzebną, zagospodarować na nowo swój dzień, otworzyć się na nowe
możliwości, a przy okazji popracować nad językiem. 

Projekt Eigen Toekomst Plan ma na celu pomoc rodzinom borykającym się
z trudnościami, które przy wsparciu wolontariuszy i najbliższego otoczenia
tworzą swój własny plan na przyszłość. Podczas naszego spotkania z Helen
Schuringa oraz Bettiną Simdorn z Eigen Toekomst Plan porozmawiamy nie
tylko o samym projekcie, ale także o tym, jak odnaleźć własną siłę i połączyć
ją z siłą osób w naszym otoczeniu. 

Zabierzemy was w podróż po meandrach coachingu rodzinnego i opowiemy o
tym, jak w obecnych, trudnych czasach pandemii zostać wolontariuszem i
poczuć się znowu przydatnym dla otoczenia.

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

FACEBOOK Fanpage

Środa 20 stycznia, godz. 13.30

Dzień Babci i Dziadka w
De Regenvalk
Z okazji co roku obchodzonego w
Polsce Dnia Babci i Dziadka
wolontariuszki POLKI po raz kolejny
organizują w naszym centrum de
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Regenvalk spotkanie przy kawie i pysznym cieście dla okolicznych
mieszkańców naszej dzielnicy. 

W tym roku, ze względu na pandemię i związanymi z nią sanitarnymi
obostrzeniami, stajemy przed dodatkowym wyzwaniem, by mimo wszystko w
bezpieczny i ciekawy sposób uprzyjemnić ten dzień haskim seniorom. 

Jeśli masz pomysł i ochotę pomóc nam w organizacji tego wydarzenia
prosimy o kontakt mailowy: polka.segbroek@gmail.com

Spotkanie ma charakter zamknięty.

NAPISZ DO NAS!

Piątek 22 stycznia, godz. 19.30

Kraftywizm czyli… każdy
haft opowiada własną
historię!
Kraftywizm czyli wywrotowe makatki
i haft zaangażowany to małe formy
haftu, które wykorzystują tradycyjne
techniki robótek ręcznych do
opowiedzenia własnej historii czy

wizji świata. 

Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju warsztat kreatywny, który poprowadzi
dla nas Mieke Klaver, fantastyczna, od lat zaangażowana społecznie
kobieta, socjolożka kultury i rzemieślniczka w jednym.

Zapewniamy tamborek, materiał i wszystkie inne przybory potrzebne do
haftowania. Doświadczenie nie jest konieczne, każda z Was jest mile
widziana!

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Mieke oraz technice, którą
wykorzystuje zajrzyj na tę STRONĘ INTERNETOWĄ lub na PINTEREST.

Koszt: 3 euro (opłata przy rezerwacji miejsca; nie podlega zwrotowi).

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Środa 27 stycznia, godz. 20.00

Prawa osoby
poszkodowanej w
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wypadku (online)
Czy wiesz, gdzie jako o�ara
wypadku szukać pomocy? Kto jest
odpowiedzialny za twój wypadek i
jak uzyskać odszkodowanie?  Na te i
inne pytania dotyczące wypadków
komunikacyjnych jak i wypadków w
pracy odpowiedzą Justyna Pokorska
i Aneta Warszawska z �rmy LESTA zajmującej się pomocą osobom
poszkodowanym w Holandii. 

Czekamy również na wasze pytania w komentarzach podczas trwania naszej
transmisji. 

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

STRONA FACEBOOK

Piątek 29 stycznia, godz. 20.00

Mieszkanie socjalne
czyli Woonnet
Haaglanden bez
tajemnic
Chcesz wiedzieć komu przysługuje

prawo do mieszkań socjalnych i jak można zapisać się na stronę Woonnet
Haaglanden? Czy jest możliwe uzyskanie mieszkania “bez kolejki” i jakie ku
temu należy spełnić warunki? 

Na naszym spotkaniu odpowiemy na powyższe pytania, pokażemy jak zapisać
się na stronę Woonnet Haaglanden oraz nauczymy cię efektywnie z niej
korzystać, byś dużymi krokami zbliżał/a się do swojego (socjalnego) M.

Spotkanie poprowadzi Dorota Wrona.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Piątek 29 stycznia, godz. 19.30

Warsztaty kreatywne -
makramowa zakładka
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Wszyscy, którzy kochają książki
zmagają się z problemem: w którym
miejscu skończyło się czytać, jak nie
pomylić strony. Zaginanie rogów to
zawsze jakieś rozwiązanie, choć raczej
niezbyt mile widziane. O wiele
bardziej sprawdzi się tutaj
makramowa zakładka, którą w
dodatku można wykonać samemu! 

Zapraszamy na warsztaty, które
poprowadzi Magdalena Wojtecka - pod jej okiem wyczarujesz piękną
zakładkę, nawet jeśli nie masz zdolności manualnych. Wystarczy dobry humor
i pozytywne nastawienie!

Koszt: 5 euro (opłata przy rezerwacji miejsca; nie podlega zwrotowi).

Obowiązują zapisy.

REZERWUJ MIEJSCE!

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag
The Netherlands

polka.segbroek@gmail.com

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście
subskrybentów, aby się wypisać, kliknij poniżej:

Usuń z listy
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