
Dzień dobry w nowym roku!

Witamy serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń oraz

wytrwałości w noworocznych postanowieniach! My w Centrum Polskich

Kobiet ze swojej strony postanawiamy zadbać o bogaty "repertuar"

wydarzeń. Przyjdźcie i przekonajcie się same, jak miło i aktywnie można

spędzić piątkowy wieczór! 

Zapraszamy do Polki!

Harmonogram na styczeń 2020
 

10 stycznia (piątek)

godz. 19.00 Klub Książki

godz. 20.00  Warsztaty FairWork (wykorzystywanie w pracy)

17 stycznia (piątek)

godz. 19.00  Zumba
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godz. 20.00  Domowy budżet – twoja mała firma, część 2

22 stycznia (środa)

godz.13:30 Dzień Babci i Dziadka – High Tea w Regenvalk

24 stycznia (piątek)

godz. 19.00 Salsa solo dla pań

godz. 20.00 Spotkanie z psychologiem. Jak rozpoznać problemy natury
psychicznej?

25 stycznia (sobota)

godz. 10:30  Szkolenie: Jak szukać pracy w Holandii. Cz.1

31 stycznia (piątek)

godz. 19:00 Zumba

godz. 20:00  Dzień Otwartej Szafy – kiermasz

Warsztaty FairWork
Piątek, 10 stycznia, godz. 20:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wokół ważnego tematu: wyzysku i
molestowania seksualnego w pracy.

* Czujesz, że jesteś wykorzystywana/wykorzystywany w pracy?

* Czujesz się dyskryminowana/dyskryminowany?

* Jesteś obiektem niechcianych zachowań ze strony szefa albo kolegów?

* Masz tego dość, ale nie bardzo wiesz, jak sobie poradzić?

Przyjdź na spotkanie zorganizowane we współpracy z Fundacją FairWork, której
głównym celem jest walka ze współczesnym niewolnictwem oraz handlem
ludźmi.

Spotkanie poprowadzą Hanka Mongard i Natalia Skowronek z Fundacji FairWork.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, również panów!

Wstęp bezpłatny
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Domowy budżet – twoja mała firma 
część 2

Piątek, 17 stycznia, godzina 20:00

Domowe wydatki dotyczą nas wszystkich. Rachunki, raty, podatki i jeszcze do
tego wydatki dnia codziennego. 
Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Co robić, kiedy ledwo wiążemy koniec z
końcem? Jak zapobiegać zadłużeniom? Gdzie się udać po pomoc, kiedy straciliśmy
kontrolę nad własną sytuacją finansową? 
Odpowiedzi na te pytania, ale również narzędzia do pracy nad domowym budżetem,
otrzymasz podczas naszych warsztatów. 
 
Zajęcia poprowadzi Ewelina Rogalska- coach na emigracji, sketchnoter, trener –
osoba, która samodzielnie rozwiązała swoje problemy finansowe. 
 
Nie musisz się zapisywać, wystarczy, że przyjdziesz.

Wstęp 2 euro
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Spotkanie z psychologiem

Piątek, 24 stycznia, godzina 20:00

Jak rozpoznawać problemy natury psychicznej? Jakie objawy im towarzyszą i
na co warto zwrócić uwagę? Gdzie udać się po pomoc, gdy zauważysz u siebie
lub bliskiej ci osoby niepokojące symptomy? 
 
Na te i inne pytania odpowie nam pani psycholog Agata Kulesza.

Wstęp bezpłatny
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Dzień Babci i Dziadka – High Tea 
Środa, 22 stycznia, godzina 13:30

Z okazji obchodzonych w styczniu w Polsce Dni Babci i Dziadka organizujemy w
naszym Wijkcentrum uroczystą High Tea dla starszych osób, które regularnie to
miejsce odwiedzają.

Celem imprezy jest przybliżenie Holendrom naszej kultury, podzielenie się ze
starszymi (często osamotnionymi) mieszkańcami naszej dzielnicy cząstką naszej
tradycji związanej z Dniem Dziadka i Babci, a przy okazji poświęcenie im naszej
uwagi, miłe spędzenie czasu i po prostu wywołanie uśmiechu na ich twarzach.

Naszych gości podejmiemy herbatką i przysmakami domowej roboty,
oczywiście według polskich przepisów. Wystąpią również dzieci uczące się w MKA
Music Rotterdam PL – to będzie niezwykłe, międzypokoleniowe spotkanie.

Dziewczyny, jeśli chcecie do nas dołączyć i pomóc współorganizować to
spotkanie, to serdecznie zapraszamy do nas!
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Polki dla Polek – Jak szukać pracy w Holandii

Chciałabyś znaleźć nową pracę? Niedawno przyjechałaś do Holandii i nie
orientujesz się jeszcze w tutejszym rynku pracy lub może masz długą przerwę w
wykonywaniu zawodu? Pracujesz poniżej swoich kwalifikacji i chcesz to zmienić? 
Zapisz się na kurs "Polki dla Polek". Chcemy pomóc wszystkim tym, którzy mają
motywację do znalezienia pracy odpowiadającej ich ambicjom i dlatego dzielimy się
naszą wiedzą i doświadczeniem. Kurs jest prowadzony w języku polskim przez
członkinie Polish Professional Women in the Netherlands (PPW), a trenerkami są
m.in specjalistki z działów personalnych, finansów i sprzedaży. 
 
Kurs składa się z trzech spotkań: 
25 stycznia 
Kim jestem i jak przedstawić to jako wartość dla przyszłego pracodawcy? 
 
1 lutego 
Jak napisać CV, które zapewni mi zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną? 
 
8 lutego 
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Godziny: 10.30 – 14:00 
 
Koszt całego kursu to 10 euro. 
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ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
Rejestracja: https://polishprofessionalwomen.com/polki-dla-polek-2020/

Dzień Otwartej Szafy – kiermasz

Piątek, 31 stycznia, godz.19:00

Jeśli twoja szafa pełna jest ubrań, butów i dodatków, których nie nosisz, o których
zapomniałaś, które już ci się znudziły lub które kupiłaś i nigdy nie miałaś odwagi/
okazji/ ochoty ich założyć – przynieś je i wymień na coś innego!

Wietrzymy szafy z ubrań dla dorosłych i dla dzieci: wymieniamy się rzeczami, które
są czyste i niezniszczone. Rzeczy na wymianę przyjmowane są od godziny 19:00,
później będzie możliwość oglądania przyniesionych ubrań i przedmiotów. Prosimy
właścicielki ubrań, które nie znajdą amatorów, o odebranie ich na koniec akcji,
gdyż nie mamy możliwości ich przechowywania.

Wstęp 2 euro
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Do zobaczenia w POLCE! 

Copyright © 2019, All rights reserved. 
Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek 
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Nasz adres e-mail: 
polka.segbroek@gmail.com 

 
Chcesz zmienić ustawienia otrzymywanych od nas wiadomości? 

Tutaj możesz zaktualizować swój profil lub wypisać się z listy. 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Adres e-mail>> 
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POLKA - Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek · wijkcentrum Regenvalk · Regentesseplein 148 · The Hague, Zh 2562GR · Netherlands 
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