
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Śniegi i lody ustąpiły słońcu i błękitnemu niebu, na trawnikach pojawiły się
przebiśniegi i krokusy. Wiosna z przytupem zawitała do Holandii, niosąc
ciepło i nadzieję na powrót do normalności, mimo nadal obowiązujących
zasad sanitarnych. Choć w związku z trwającym wciąż lockdownem nie
wszystkie zaplanowane wydarzenia udało się nam zrealizować, za nami bardzo
pracowity miesiąc. Z prawdziwą dumą ogłaszamy otwarcie naszej o�cjalnej
strony internetowej:

www.polkacentrum.nl

Znajdziecie tam wszystkie informacje dotyczące działalności POLKI, m.in.
aktualności, kalendarium, webinary czy archiwalne newslettery. Nasza strona
dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i niderlandzkim. Cieszymy się,
że POLKA jest bogatsza o kolejną platformę umożliwiającą kontakt z Wami. 

Zapraszamy do klikania i prosimy o udostępnianie naszej strony znajomym!

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet szykuje się w POLCE wielkie
święto, któremu postanowiłyśmy poświęcić osobny specjalny newsletter, co
oznacza, że w marcu zapukamy do waszych skrzynek mailowych dwa razy. 

Oto jak zapowiada się nadchodzący miesiąc:

Harmonogram na marzec

Czwartek 4 marca  (online)

20.00 Klub Książki 

Sobota 6 marca – niedziela 7 marca

Dzień Kobiet w POLCE (online) – plan dnia zostanie przedstawiony w
specjalnym wydaniu newslettera
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E-mail www.polkacentrum.nl

Środa 10 marca  (online)

20.00 Wszystko o holenderskiej polityce i wyborach parlamentarnych 2021

Czwartek 11 marca  (online)

20.00 Mobbing i wykorzystywanie seksualne w pracy 

Piątek 12 marca

20.00 Pomocy! Moje dziecko znowu siedzi w internecie

20.00 POLKA kreatywnie – warsztaty decoupage

Piątek 19 marca  (online)

20.00 Własna �rma: podatki i ulgi podatkowe 

Czwartek 25 marca  (online)

20.00 Służba zdrowia w Holandii 

Piątek 26 marca

19.30 Wielkanoc w Holandii – tradycje i zwyczaje

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. 

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

Czwartek 4 marca, godz. 20.00

Klub Książki:
spotkanie autorskie z
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Agnieszką Zakrzewską
(online)
Zapraszamy na rozmowę z polską
pisarką mieszkającą w Holandii,
autorką sagi amsterdamskiej (Do
jutra w Amsterdamie, Pocztówki z
Amsterdamu, Niebo nad
Amsterdamem). Nowa książka

Agnieszki Zakrzewskiej Nigdy o tobie nie zapomnę miała premierę 10
lutego 2021. 

Tym razem autorka zabiera czytelników w podróż do Amsterdamu lat 30-tych
minionego wieku, by opowiedzieć historię Annemarie Engelen. Jak sama pisze:
„W tej książce miłość, nienawiść i tajemnice tworzą wciągającą fabułę,
która już na zawsze zostanie w Waszych sercach”. 

Podczas rozmowy online będziemy dzielić się naszymi re�eksjami, pytać o
bohaterów, miejsca i doświadczenia. Zachęcamy do uczestnictwa w
spotkaniu na żywo i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami z autorką oraz
innymi czytelnikami w komentarzach.

FACEBOOK Fanpage

Środa 10 marca, godz. 20.00

Wszystko o
holenderskiej polityce i
wyborach
parlamentarnych 2021
(online)
Chcesz zrozumieć meandry
holenderskiej polityki? Zapraszamy
na spotkanie online z Caroline Verduin – wolontariuszką POLKI i doradcą
parlamentarnym do spraw polityki w zakresie klimatu i energii z ramienia
partii D66. 

Podczas transmisji 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? 

Zapraszamy na transmisję na żywo na naszym fanpage’u.

Facebook Fanopage
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Czwartek 11 marca, godz. 20.00

Mobbing i
wykorzystywanie
seksualne w pracy
(online)
Mobbing i molestowanie seksualne:
dwa negatywne zjawiska bardzo

często występujące w pracy i nie tylko. O formach mobbingu i molestowania
seksualnego, o prawodawstwie dotyczącym walki z nimi  i o tym, jak sobie dać
radę w obliczu tych przejawów patologii społecznej porozmawiamy z    Hanką
Mongard i Olą Włodarczyk – pracownicami organizacji FairWork. 

Zapraszamy do dzielenia się waszymi   doświadczeniami i pytaniami w
komentarzach podczas transmisji.

ZOBACZ Fanpage!

Piątek 12 marca, godz. 20.00

Pomocy! Moje dziecko
znowu siedzi w
internecie
Każdy rodzic miewa wątpliwości i
zadaje sobie pytania dotyczące
wychowania i kariery szkolnej
swojego dziecka. W ramach projektu “Schoolplein Den Haag”
prowadzonego przez fundację Stadslink rodzice, niczym na placu
szkolnym, wymieniają się swoimi doświadczeniami, obawami i wspierają się
wzajemnie.

Właśnie na takie spotkanie moderowane przez przedstawicieli Stadslink
zapraszamy wszystkich rodziców. Będzie to okazja do wymiany rodzicielskich
doświadczeń dotyczących korzystania naszych dzieci z internetu. Twoje
dziecko “wisi” ciągle na telefonie? Macie domowe reguły korzystania z
mediów społecznościowych? Ile godzin dziennie pozwalasz dziecku grać w
sieci? Podziel się swoimi przemyśleniami i skorzystaj z praktyk stosowanych
przez innych rodziców.

Zapraszamy do Polki!  Spotkanie w języku holenderskim, tłumaczone na język
polski.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
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ZAPISZ SIĘ!

Piątek 12 marca, godz. 20.00

POLKA kreatywnie –
warsztaty decoupage
Decoupage to jedna z popularnych
technik ozdabiania, do której używa
się zwykłych serwetek. Można nią
ozdobić wiele różnych przedmiotów i
powierzchni, takich jak drewno,

plastik czy też szkło. Jest to również świetny sposób na wspólny czas i relaks.
Tak więc jeśli masz ochotę się odprężyć i spędzić czas z innymi Polkami, to
jesteś mile widziana na naszych warsztatach. Nie musisz być uzdolniona
manualnie – jedyną rzeczą, której potrzebujesz, jest dobry humor.

Spotkanie poprowadzi Sylwia Wessel, która od lat zajmuje się różnego
rodzaju rękodziełem. 

Wstęp: 5 euro, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Piątek 19 marca, godz. 20.00

Własna �rma: podatki
i ulgi podatkowe
(online)
Pracując w Holandii na podstawie
umowy o pracę lub też prowadząc
własną �rmę, masz prawo do różnych
ulg podatkowych. Dla �rm jest tych ulg więcej i można je stosować
zachowując określone warunki. Nie każdy jednak przedsiębiorca ma prawo,
aby je uwzględnić, nie zawsze jest to ta sama wysokość ulgi. Jedno jest pewne,
możliwość zastosowania ulg podatkowych zawsze obniży kwotę podatku
dochodowego do zapłaty. 

Zapewne niejednokrotnie zastanawiasz się, ile podatku będziesz musiała
zapłacić, jeśli osiągniesz określony dochód. A może jest taka wysokość
dochodu, od której nie będziesz musiała płacić podatku? Jak to wygląda w
przypadku pracy na kontrakt, a jak kształtuje się, kiedy prowadzisz własną
działalność gospodarczą? Czy kiedy pracujesz jako freelancer płacisz
również podatek? Kiedy można zastosować ulgi dla �rm i jaki wpływ mają na
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wysokość płaconego podatku? Czy każda �rma może skorzystać z tych ulg i jak
długo? Czy rzeczywiście obniżają one znacznie kwotę podatku do zapłaty? 

Na te i inne pytania odpowie Luiza Norowska. 

Zapraszamy!

Wstęp: 5 euro, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Czwartek 25 marca, godz. 20.00

Służba zdrowia w
Holandii (online)
Zapraszamy na kolejne spotkanie
online, podczas którego przybliżymy
działalność holenderskiego systemu
ochrony zdrowia: od podstawowej
opieki zdrowotnej po wizyty u

specjalisty. Opowiemy również, jak działa system refundacji kosztów opieki
zdrowotnej przez ubezpieczalnie. 

Zapraszamy do zadawania pytań i dzielenia się waszymi doświadczeniami
podczas trwania transmisji. W razie możliwości będziemy na nie odpowiadać
na bieżąco. 

Spotkanie będzie emitowane na żywo jak zawsze na naszym fanpage’u.

Nasz Fanpage!

Piątek 26 marca, godz. 19.30

Wielkanoc w Holandii
– tradycje i zwyczaje
Czym różni się Wielkanoc w Polsce i
w Holandii? Jak wyglądają
holenderskie palmy wielkanocne?
Czego szukają dzieci w Niedzielę
Wielkanocną? Gdzie rozpalane są
wielkie świąteczne ogniska i skąd się wywodzą? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie podczas spotkania
poświęconego holenderskim tradycjom wielkanocnym. 

Zapraszamy! 

Spotkanie w języku holenderskim tłumaczone na język polski.
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Wstęp wolny, 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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