
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Wakacje, wakacje i po wakacjach! 

Dzień dobry Polki!

Lato w pełni, ale pewnie zdążyłyście już wrócić z urlopu, przynajmniej te z

Was, które mają dzieci w wieku szkolnym. Również do Niderlandów dotarła

tropikalna pogoda, więc hażanki mają szczęście, że mieszkają nad morzem i

mogły „nieopodal” domu popluskać się i schłodzić w wodzie.

Ale wrzesień tuż, tuż i przełączamy się powoli na tryb powakacyjny: praca,

szkoła, obowiązki domowe i inne codzienne sprawy.

Polka przygotowała dla Was na powitanie nowego sezonu ciekawy i

zróżnicowany program. Znowu możemy spotykać się w naszym centrum, ale

będziemy też nadawać audycje online – cieszycie się?

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują zapisy

mailowo (nasz  adres: polka.segbroek@gmail.com) lub poprzez wysłanie

wiadomości na naszej stronie:

STRONA FACEBOOK

Harmonogram na wrzesień 2020

Piątek 4 września

19.30 O sztuce mówienia 'nie' i stawianiu granic

Środa 9 września
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20.00 Segregacja śmieci w Hadze bez tajemnic (online)

Piątek 11 września

19.00 Klub Książki: Książki o Holandii

20.30 Krąg Kobiet: O poczuciu własnej wartości i samoakceptacji

Piątek 18 września

20.00 Wszystko o DigidCode i Mijnoverheid.nl

Środa 23 września

20.00 Różnice kulturowe między Polską a Holandią w miejscu pracy (online)

Piątek 25 września

20.00 Własna �rma – nowy etap w Twoim życiu!

Piątek 4 września 2020, godz. 19.30

O sztuce mówienia
'nie' i stawianiu granic.
Warsztaty dla
rodziców i opiekunów.

Czy zdarza Ci się mieć trudności w odmawianiu dziecku?

Czujesz, że Twoja obawa przed powiedzeniem NIE psuje nie tylko Twoje

relacje z dzieckiem, ale i z innymi dorosłymi?

Wahasz się między byciem konsekwentnym a byciem autentycznym?

Chciałabyś wychować dziecko, które potra� powiedzieć NIE w sytuacjach

zagrożenia poza domem?

Jeśli trapią Cię podobne wątpliwości, to zapraszamy na spotkanie, na którym

wspólnie im się przyjrzymy i odniesiemy je do sytuacji z życia. Spotkanie jest

poświęcone komunikowaniu GRANIC w relacji.

Koszt: 5 euro

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy: 

iza.franssen@stichtingpoema.nl 

Spotkanie poprowadzi Iza Franssen – certy�kowana trenerka FamilyLab

Polska, studiowała psychologię (MISMaP UW) i psychoterapię systemową i

Gestalt w Niderlandzkim Instytucie Kemplera. Mama Tosi (13 lat) i Maksa (10 lat).

https://www.facebook.com/events/593192681357098?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A2357679464512824%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_sprawdz_nasz_kalendarz_zobacz_co_przyniesie_wrzesien&utm_term=2020-09-01
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Środa 9 września 2020, godz. 20.00

Segregacja śmieci w
Hadze bez tajemnic
(online)

Do którego kontenera wrzucić karton

po soku czy zużytą szczoteczkę do

zębów?  Jak pozbyć się starego oleju

do smażenia lub fusów po herbacie? Gdzie zawieźć odpady po remoncie? 

Podobnych pytań podczas mniejszych i większych porządków pojawia się wiele,

ale nie zawsze potra�my znaleźć na nie odpowiedzi. Podczas najbliższego

webinaru podpowiemy, gdzie i jak w Hadze szukać informacji o segregacji

śmieci, podsuniemy konkretne rozwiązania ułatwiające recykling i wyjaśnimy

co zrobić, aby produkować mniej odpadów. 

Temat ważny, gdyż skuteczna segregacja śmieci ma wpływ nie tylko na

czystość naszej dzielnicy czy całego miasta, ale może stanowić także

inspirację dla tych osób, które poszukują pomysłu na własny biznes.

Zapraszamy na rozmowę na naszym fanpage’u (POLKA - Centrum voor

Poolse Vrouwen in Segbroek) na Facebook’u.

Piątek 11 września 2020, godz. 19.00

Klub Książki. Książki o
Holandii.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze

powakacyjne spotkanie Klubu

Książki w Polce. Tematem spotkania

będą tym razem książki o Holandii, kraju pełnym wody, w którym przyszło nam

żyć.

Czytałyście jakieś książki dotyczące Holandii? Literatura faktu, reportaż,

wspomnienia, beletrystyka, a może poradnik? Czy znalazłyście książkę, która

jest dla Was kluczem do zrozumienia tego kraju i mieszkańców?

Na spotkanie oraz zapoznanie się z naszą biblioteczką zaprasza nowa

prowadząca Klubu Książki – nasza wolontariuszka Maja van Horck.
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Piątek 18 września 2020, godz.
20.00

Wszystko o DigiDCode
i Mijnoverheid

Jakie informacje możesz znaleźć na

stronie  mijnoverheid.nl? Co

oznaczają takie skróty, jak:  BSN,

BRP, RNI, DigiD? Kiedy mamy z nimi do czynienia i do czego służą? Jesteś

ciekawy/a, co o Tobie wiedzą instytucje rządowe oraz użytku publicznego? 

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać te

i inne informacje. Zdobędziesz na nim również narzędzia do tego, aby nie

wychodząc z domu, pozałatwiać swoje sprawy urzędowe.

Spotkanie poprowadzi Dorota Wrona, nasza wolontariuszka.

Wstęp gratis.

Obowiązują zapisy przez polka.segbroek@gmail.com lub wysłanie do nas

informacji przez Facebook.

Środa 23 września 2020, godz. 20.00

Różnice kulturowe
między Polską a
Holandią w miejscu
pracy (online)

Chcesz być docenianym pracownikiem i mieć szanse na awans? Wiesz,  co

docenia holenderski szef? Dlaczego stawia pewne wymagania?  O tym

będziemy rozmawiać podczas webinaru 23 września o godz. 20.00.

Swoimi spostrzeżeniami podzielą  się Małgorzata Bos-Karczewska, red.

naczelna  Polonia.nl  i Anna Kowalska, założycielka naszego centrum oraz

wykładowczyni m.in. różnic kulturowych w Hogeschool Leiden. 

  „Jak zaczniemy  rozumieć Holendrów, będziemy czuć się w tym kraju

swobodniej i pewniej”  – mówi Małgorzata Bos-Karczewska, red. naczelna

portalu Polonia.nl. 

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u na Facebook’u!

Piątek 25 września 2020, godz. 20.00
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Własna �rma - nowy
etap w Twoim życiu!

Pierwsze z cyklu spotkań dotyczących

założenia oraz prowadzenia

własnej działalności w Holandii.

Nasz gość - fachowiec w branży

administracyjno-księgowej wyjaśni,

jak w skuteczny sposób przygotować się do otworzenia własnej �rmy. Na co

zwrócić uwagę? Co jest do tego konieczne oraz jakie plusy i minusy przynosi

prowadzenie własnej działalności? 

W pierwszej kolejności przeanalizujemy kto i kiedy może otworzyć własną

działalność, przyjrzymy się Twojej sytuacji, rozważymy, doradzimy i być może

zmotywujemy Cię do podjęcia wyzwania i pracy na własny rachunek.

Podczas następnych spotkań zostanie poruszonych wiele innych

"biznesowych" zagadnień dotyczących m.in. nazwy �rmy, wizytówek, ulotek,

podatków, ulg itd.

Nasz gość postara się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania.

Prowadząca: 

Luiza Norowska – przedsiębiorczyni, właścicielka biura podatkowego

przyjaznego kobietom; w swoich działaniach na co dzień wspiera je i zachęca 

do rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Wstęp: 5€

Obowiązują zapisy przez polka.segbroek@gmail.com lub wysłanie do nas

informacji przez Facebook.

Do zobaczenia w POLCE!
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Polka- centrum voor Poolse vrouwen in
Segbroek

Regentesseplein 148, Den Haag
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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