
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Pierwszy miesiąc działalności POLKI jako fundacji już za nami. Cieszymy się, że
mimo pandemii wiele się u nas dzieje, odbywają się ciekawe spotkania
online, a nasze wolontariuszki są pełne werwy i chęci do pracy – dziękujemy
wam, dziewczyny!

To właśnie dzięki zaangażowaniu wolontariuszek POLKI po raz trzeci udało się
zorganizować spotkanie dla seniorów z Centrum Regenvalk w Hadze z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspaniałe domowe wypieki, spersonalizowane
serwetki z imieniem każdego z gości, ciepła atmosfera spotkania mimo
antywirusowych ograniczeń, a do tego piękne rysunki dla holenderskich
dziadków i babć wykonane przez polskie dzieciaki – wszystko to wywołało
prawdziwe wzruszenie i wdzięczność haskich seniorów. 

Organizowanie tego rodzaju spotkań w czasach kryzysu epidemiologicznego
nie jest łatwe, ale tym bardziej potrzebne. Udało nam się pokazać, że można i
warto być blisko drugiego człowieka mimo wszystko.

Kalendarz na luty zapowiada się bardzo interesująco. Mamy nadzieję, że
zapowiedziane na 10 lutego złagodzenie obostrzeń sanitarnych faktycznie
nastąpi i wreszcie będziemy mogły spotkać się z Wami również osobiście. Do
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tego czasu zapraszamy na spotkania online na naszej stronie na
Facebooku. Poprzednie webinary są dostępne także na naszym kanale
YouTube.

YouTube

Harmonogram na luty:

Piątek 5 lutego

20.00 Klub Książki (online)

Czwartek 11 lutego

20.30 Nowa/nowy w Hadze. ABC migranta (online)

Piątek 12 lutego

19.45 Taalhuis – kursy holenderskiego w Hadze

Czwartek 18 lutego

20.00 Młodzież i narkotyki (online)

Piątek 19 lutego 

20.00 Własna �rma: administracja i księgowość

Piątek 26 lutego

19.30 Kraftywizm czyli… każdy haft opowiada własną historię!

19.45 Wszystko o holenderskiej polityce i wyborach parlamentarnych 2021

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 9 lutego 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

https://www.youtube.com/channel/UCZdi0YxHtK_CAG6Ckh893aQ


E-mail FACEBOOK Fanpage

stronie.

Piątek 5 lutego, godz. 20.00

Klub Książki: Lekker
niksen – spotkanie
autorskie z Olgą
Mecking (online)
Zapraszamy serdecznie na spotkanie
z Olgą Mecking – pisarką,
dziennikarką i tłumaczką, autorką

książki “Niksen. Holenderska sztuka nierobienia niczego”. 

Porozmawiamy o tym, czy Holendrzy faktycznie znaleźli receptę na
szczęście, o kulisach pisania książek i trudach tłumaczenia na języki obce. 

Zapraszamy do zadawania pytań autorce w komentarzach podczas trwania
rozmowy. 

Transmisja jak zawsze na naszej stronie na Facebooku.

FACEBOOK Fanpage

Czwartek 11 lutego, godz. 20.30

Nowa/nowy w Hadze.
ABC migranta (online)
Zdecydowałaś się na emigrację i na
swoje nowe miejsce do życia
wybrałaś Hagę? Jesteś tu nowa i nie
wiesz jeszcze dokładnie, co i gdzie
musisz załatwić, aby poczuć się
pełnoprawną mieszkanką naszego
miasta? 

W czasie rozmowy z Sylwią Kamińską z fundacji Mooi przy gminie Haga oraz
Anną Gołębiowską z GGZ Voorburg podpowiemy Ci, od jakich urzędów i
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instytucji powinnaś zacząć formalności i udzielimy innych praktycznych
wskazówek związanych z zamieszkaniem i pracą w Hadze. 

Do uczestnictwa w naszym wirtualnym spotkaniu zapraszamy zarówno panie
jak i panów, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Powodzenia w
stawianiu pierwszych kroków w naszym pięknym mieście! 

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

Facebook Fanpage

Piątek 12 lutego, 19.45-21.00

Taalhuis – kursy
holenderskiego w Hadze
Chcesz nauczyć się języka
holenderskiego? Nie wiesz, gdzie
szukać informacji? 

Zapraszamy na spotkanie z
przedstawicielami Taalhuis Den
Haag. Podczas spotkania dowiesz się,

czym zajmuje się Taalhuis, gdzie się znajduje i zapoznasz się z możliwościami
nauki języka holenderskiego w Hadze. 

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

ZOBACZ Fanpage!

Czwartek 18 lutego, godz. 20.00

Młodzież i narkotyki
(online)
Podejrzewasz, że Twoje dziecko ma
kontakt z narkotykami? Czujesz się
bezradna i nie wiesz, co
robić?  Zapraszamy na spotkanie z
pracownikiem zespołu prewencji do
spraw uzależnień poradni zdrowia
psychicznego Indigo (Parnassia Groep). 

Dowiesz się m.in. o różnych typach środków odurzających, z którymi może
mieć do czynienia Twoje dziecko, i ich działaniu – czym jest uzależnienie i jakie
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są jego stadia. Powiemy, jak rozmawiać o tym problemie z dzieckiem – co
robić i czego przede wszystkim nie robić, a także gdzie zwrócić się po pomoc,
kiedy czujesz, że sytuacja zaczyna Cię przerastać.

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

STRONA FACEBOOK

Piątek 19 lutego, godz. 20.00

Własna �rma:
administracja i
księgowość
Jeśli planujesz otworzyć własną �rmę
lub już działasz na własny rachunek, to
warto przyjrzeć się bliżej
administracji swojej �rmy. Na
naszym spotkaniu dowiesz się, z

jakiego powodu analiza �nansowa Twojej �rmy jest dla Ciebie ważna. 

Dowiesz się również: 

Jak należy prowadzić dokumentację i o czym trzeba koniecznie
pamiętać? 

O czym mówi zysk �rmy i jak go obliczyć? 

Czy księgowy zawsze jest niezbędny, czy jednak możesz samodzielnie
zagłębić się w tajniki księgowości i przejąć administrację we własne
ręce?

Na te i inne pytania związane z administracją Twojej �rmy uzyskasz
odpowiedź na spotkaniu z Luizą Norowską. 

Zapraszamy!

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

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Piątek 26 lutego, godz. 19.45
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Wszystko o
holenderskiej polityce
i wyborach
parlamentarnych 2021
Chcesz zrozumieć meandry
holenderskiej polityki? Zapraszamy
na warsztaty, podczas których
porozmawiamy o holenderskich
partiach politycznych,
podobieństwach i różnicach z polską sceną polityczną i oczywiście o
wyborach parlamentarnych, które odbędą się 17 marca 2021 roku. Kto może
głosować? Jak przebiega kampania? Wokół jakich tematów toczy się
dyskusja? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się już dziś, liczba miejsc
ograniczona!

Warsztat poprowadzi Caroline Verduin – wolontariuszka POLKI i doradca
parlamentarny do spraw polityki w zakresie klimatu i energii z ramienia
partii D66. Spotkanie w języku holenderskim, tłumaczone na język polski.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

REZERWUJ MIEJSCE!

Piątek 26 lutego, 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).
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Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

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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