
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polki!

Jeszcze się dobrze z majem nie oswoiłyśmy, a tutaj już czerwiec puka do
drzwi, przypominając jednocześnie, że coraz bliżej do zasłużonych wakacji.

Za nami pracowity miesiąc, następny zapowiada się równie intensywnie. 

Harmonogram czerwcowy wypełniony jest w całości ciekawymi
spotkaniami, a przygotowania do Dnia Dziecka idą pełną parą! 

Jeszcze do środy 2 czerwca możecie wesprzeć organizację tej świetnej imprezy i
dołożyć swoją cegiełkę, do czego serdecznie zapraszamy! 

Link do naszej zbiórki:

Ufunduj Dzień Dziecka 2021

Z góry dziękujemy za całe wsparcie, jakie otrzymujemy w organizacji
święta dla naszych dzieci!

W czerwcu zapraszamy m.in. na cykl spotkań poświęconych szukaniu
pracy, który powstał przy współpracy Polish Professional Women in the
Netherlands (PPW) i naszego centrum POLKA. 

Zastanawiasz się nad tym, jak zdalnie (online) znaleźć i przekonać do siebie
wymarzonego pracodawcę? Od czego zacząć i jak wykorzystać LinkedIn i inne
platformy? Te spotkania są właśnie dla ciebie!

Zapoznajcie się z naszym harmonogramem – mamy nadzieję, że każda z
Was znajdzie tu coś dla siebie. Do zobaczenia podczas naszych spotkań i
transmisji online! 

Harmonogram na czerwiec

Czwartek 3 czerwca (online)

20.00 Klub Książki 

Sobota 5 czerwca (online)

10.00 Dzień Dziecka 

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://twitter.com/polka_in
mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZdi0YxHtK_CAG6Ckh893aQ
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a346f377136
http://voorjebuurt.nl/dagvanhetkind


E-mail FACEBOOK

Czwartek 10 czerwca (online)

20.00 Wakacje szkolne w mieście i nie tylko – podpowiedzi dla rodziców 

Piątek 11 czerwca

19.30 Spacer ze Stadslink

Sobota 12 czerwca (online)

9.30 Polki dla Polek: Jak szukać pracy w Holandii / część 1 

Piątek 18 czerwca (stacjonarnie)

20.00 Mieszkanie socjalne, czyli Woonnet Haaglanden bez tajemnic 

Sobota 19 czerwca (online)

9.30 Polki dla Polek: Jak szukać pracy w Holandii / część 2 

Czwartek 24 czerwca (online)

20.00 Dlaczego warto zapisać się do związków zawodowych w Holandii? 

Sobota 26 czerwca (online)

9.30 Polki dla Polek: Jak szukać pracy w Holandii / część 3 

www.polkacentrum.nl

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
przez Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Czwartek 3 czerwca, godz. 20.00

mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://polkacentrum.nl/pl/kalendarz/


Ufunduj Dzień Dziecka 2021 FACEBOOK

Klub Książki online.
Spotkanie autorskie z
Małgorzatą Starostą
Cenisz sobie dobrą zagadkę kryminalną,
opowieści rodzinne i wiejską sielankę,
okraszone dobrym humorem?

Koniecznie obejrzyj nasze spotkanie z
Małgorzatą Starostą – autorką takich
książek, jak “Baby pruskie”, “Wesela nie będzie!”, “Kwestia czasu” oraz
“Szczęśliwy los”.

Jak zwykle czekamy na wasz udział w rozmowie poprzez komentarze podczas
trwania transmisji na żywo na naszym fanpage'u.

Facebook Fanpage

Sobota 5 czerwca, godz. 10.00

Dzień Dziecka (online)
Zapraszamy Was wraz z Waszymi
pociechami na naszą specjalną
transmisję z okazji Dnia Dziecka na
fanpage'u POLKI. 

W programie m.in. występy aktorskie, warsztaty dla dzieci i wiele innych
atrakcji. Oj, będzie się działo! Czekamy na Was!

Obserwujcie nasz Facebook fanpage, niebawem wrzucimy harmonogram i
dokładny opis wszystkich atrakcji.

Chcesz dołożyć swoją cegiełkę do organizacji naszej imprezy? Wesprzyj nas
zatem dowolną kwotą klikając na ten link:

Czwartek 10 czerwca, godz. 20.00

Wakacje szkolne w
mieście i nie tylko –
podpowiedzi dla
rodziców (online)
Informacje dla rodziców dotyczące
wakacji szkolnych w Holandii. 

Dowiemy się, jak zorganizować dziecku wakacje, jak i gdzie zapisać dziecko na
kolonie lub obóz i przy tym nie zbankrutować.  Naszym gościem będzie pani

http://voorjebuurt.nl/dagvanhetkind
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824


Nina Tromp z domu kultury Mandelaplein w Hadze. 

Zapraszamy na transmisję na żywo na fanpage’u POLKI. Czekamy na wasze
pytania w komentarzach podczas trwania spotkania.

ZOBACZ Fanpage!

Piątek 11 czerwca, godz. 19.00

Spacer ze Stadslink
Zapraszamy rodziców (i dzieci) na
spacer,  podczas którego będziecie
mogli wymienić się doświadczeniami
dotyczącymi holenderskiego
szkolnictwa oraz porozmawiać o
problemach, z którymi się borykacie

w związku z wychowaniem dzieci. 

Szczegóły spaceru znajdziecie wkrótce na fanpage’u POLKI.

Nasz Fanpage!

Piątek 18 czerwca, godz. 20.00

Mieszkanie socjalne,
czyli Woonnet
Haaglanden bez
tajemnic (stacjonarnie)
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 zarejestrować się na stronie Woonnet Haaglanden, oraz
nauczymy Cię efektywnie z niej korzystać, byś dużymi krokami zbliżała się do
swojego (socjalnego) M.

Spotkanie poprowadzi Dorota Wrona. 

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: info@polkacentrum.nl

Zapisz się!

Czwartek 24 czerwca, godz. 20.00

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
mailto:info@polkacentrum.nl
mailto:info@polkacentrum.nl
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Dlaczego warto zapisać
się do związków
zawodowych w
Holandii? (online)
Serdecznie zapraszamy na
spotkanie online z panią Anną
Laczewską z Federacji Związków
Zawodowych FNV w Holandii, która

w transmisji na żywo opowie Wam o działaniach związku zawodowego. 

Dlaczego tak wielu pracowników jest członkiem związku zawodowego, co
związek może dla Ciebie znaczyć? Co konkretnie robi związek zawodowy
(przykłady z życia wzięte), również w stosunku do nas, grupy polskich
migrantów?

Jeśli masz pytania w tej kwestii, zadaj je już teraz pod postem reklamującym
wydarzenie lub przesyłając je na nasz adres mailowy: info@polkacentrum.nl.

Do zobaczenia na naszym fanpage’u!

12, 19, 26 czerwca, godz. 9.30 – 13.30

Polki dla Polek: Jak
szukać pracy w
Holandii?
Część 1 – Inspiracja

Sobota 12 czerwca, godz. 9.30 – 13.30
(platforma ZOOM)

Pierwszą część szkolenia poprowadzi Beata Piskorz. Beata posiada olbrzymie
doświadczenie z zakresu zarządzania zmianą, które zdobyła, pracując przez
ponad 20 lat w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Podczas
pierwszego modułu szkolenia uczestniczki będą rozmawiać o:

– historiach Polek, które zbudowały satysfakcjonującą ścieżkę kariery w
Niderlandach;

– własnym doświadczeniu zawodowym – jak wyselekcjonować ze swojego
życiorysu informacje ważne dla pracodawcy i jak o nich opowiadać;

– Twoim celu zawodowym – co chcesz osiągnąć?

Część 2 – Rozmowa kwali�kacyjna

Sobota 19 czerwca, godz. 9.30 – 13.30 (platforma ZOOM)

Drugą część szkolenia poprowadzi Julita Davies – ekspertka w dziedzinie
marketingu i budowania marek własnych.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824
mailto:info@polkacentrum.nl


– jak przygotować się do rozmowy kwali�kacyjnej;

– jakich pytań możesz oczekiwać i jak na nie odpowiedzieć.

Część 3 – CV anno 2021

Sobota 26 czerwca, godz. 9.30 – 13.30 (platforma ZOOM)

Trzecią część szkolenia poprowadzi Edyta Nales. Edyta posiada wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu działem HR. W trakcie szkolenia dowiesz się, jak
napisać CV, które zapewni Ci zaproszenie na rozmowę kwali�kacyjną. W trakcie
spotkania:

– dowiesz się, na co zwracają uwagę rekruterzy w Holandii;

– otrzymasz wskazówki dotyczące holenderskich standardów pisania CV.

Rejestracja:

Kurs ma charakter niekomercyjny, warunkiem wpisania na listę
uczestników jest uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości 10 euro.

Zapisy mailowo pod adresem:
socialresponsibility@polishprofessionalwomen.com z dopiskiem: ‘Polki dla
Polek’.

Zarezerwuj 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

info@polkacentrum.nl

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

Usuń z listy

mailto:socialresponsibility@polishprofessionalwomen.com
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