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Kochane Polki!

Mamy to!  Z prawdziwą dumą informujemy, że zostałyśmy laureatkami
Kartiniprijs - dorocznej nagrody przyznawanej przez gminę Haga
inicjatywom wspierającym emancypację kobiet. Kolejny raz nasza
działalność - a co za tym idzie obecność polskich kobiet w naszym mieście -
została dostrzeżona i doceniona. 

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim naszym wolontariuszkom za
wspaniałą pracę i Wam drogie Polki za Wasze wsparcie i uczestnictwo w
naszych spotkaniach, warsztatach i szkoleniach. 

To wszystko dla Was i dzięki Wam!

Staramy się wspierać Was w Waszym rozwoju na wielu poziomach. 

W listopadzie przygotowałyśmy dla Was warsztaty rozwijające sztukę
autoprezentacji oraz umiejętność prowadzenia o�cjalnej korespondencji.
Na te z Was, które wychowują dzieci, czeka ciekawa rozmowa online o
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różnicach kulturowych między Polską a Holandią w tym zakresie oraz
webinar o wsparciu dla samotnych rodziców w Holandii. W Klubie Książki
porozmawiamy tym razem o biogra�ach.

Cały miesiąc zakończymy z przytupem – będziemy świętować 3 URODZINY
POLKI! Szczegółowe informacje o naszym święcie już niedługo, dlatego
miejcie nasz fejsbukowy fanpage na oku, zaglądajcie regularnie do Waszej
skrzynki mailowej i trzymajcie rękę na pulsie!

A tymczasem zapraszamy do zapoznania się z naszym listopadowym
harmonogramem. 

Do zobaczenia w POLCE!

Harmonogram na listopad
Piątek 5 listopada

19.30 Marka osobista, czyli sztuka autoprezentacji

Piątek 12 listopada

20.00 Jak pisać o�cjalne listy po holendersku

Czwartek 18 listopada

20.00 Samotny rodzic w Holandii – gdzie szukać wsparcia? (online)

Piątek 19 listopada

19.30 Klub Książki

Czwartek 25 listopada

20.00 Różnice w wychowywaniu dzieci między PL a NL (online)

Piątek 26 listopada

18.00 / 20.00 Trzecie urodziny POLKI

www.polkacentrum.nl

Przypominamy, że w naszym centrum  nadal obowiązuje zasada
zachowania 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.

mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mamy_to_polka_kolejny_raz_nagrodzona&utm_term=2021-11-02
https://polkacentrum.nl/pl/kalendarz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mamy_to_polka_kolejny_raz_nagrodzona&utm_term=2021-11-02


Wyślij e-mail! Fanpage

Zapisz się! Fanpage

Piątek 5 listopada, godz. 19.30

Marka osobista, czyli sztuka
autoprezentacji
Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak
budować pewność siebie? W jaki sposób
efektywnie komunikować się oraz jak używać
mowy ciała? 

“Marka Osobista: Autoprezentacja” to interaktywne warsztaty poświęcone
teoretycznym i praktycznym aspektom autoprezentacji, przygotowujące do
rozmów kwali�kacyjnych, spotkań biznesowych oraz networkingu. 

Workshop poprowadzi Julita Davies – doświadczony mówca publiczny, trener
oraz ekspert w zakresie budowania marek �rm, produktów i osób
indywidualnych (www.julitadavies.com).

Zapisy przez Messenger lub mailowo: info@polkacentrum.nl.

Koszt: 5 euro. Zapraszamy!

Piątek 12 listopada, godz. 20.00

Jak pisać o�cjalne
listy po holendersku
Chcesz dowiedzieć się, jakie są
różnice między formalną i
nieformalną korespondencją?
Poznać przydatne zwroty, których
możesz użyć, pisząc listy do różnych
instytucji? Poćwiczyć pisanie listu? Zapraszamy na nasz trening!

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez fanpage'a POLKI lub mailowo:
info@polkacentrum.nl.

Koszt: €3

Spotkanie w języku holenderskim, liczba miejsc ograniczona.

Czwartek 18 listopada, godz. 20.00

Samotny rodzic w
Holandii – gdzie szukać
wsparcia? (online)
Bycie samotnym rodzicem na
emigracji jest niezwykle trudne.
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Zarezerwuj miejsce! Facebook

Nieznajomość miejscowych realiów i bariera językowa utrudniają dotarcie do
właściwych informacji i wsparcia. 

Dlatego zapraszamy na webinar, podczas którego postaramy się
odpowiedzieć na najbardziej palące pytania dotyczące sytuacji samotnych
rodziców w Holandii – na jakie ulgi i dodatki �nansowe można liczyć, gdzie
szukać pomocy w przypadku problemów zdrowotnych rodzica samotnie
wychowującego dziecko, do jakich organizacji i fundacji można udać się po
wsparcie i wiele innych. Czekamy również na Wasze komentarze i pytania
podczas naszej transmisji.

Zapraszamy na webinar jak zwykle na naszym fanpage’u.

Facebook

Piątek 19 listopada, godz. 19.30

Klub Książki
Zapraszamy na listopadowy Klub
Książki, którego tematem będą
biogra�e. 

Jeśli macie ochotę posłuchać lub
podzielić się ciekawostkami z życia
znanych osób, podyskutować i polecić
sobie wzajemnie dobre książki, to czekamy na Was w POLCE.

Zapisy przez Messenger lub mailowo: info@polkacentrum.nl.

Serdecznie zapraszamy!

Czwartek 25 listopada, godz. 20.00

Różnice w
wychowywaniu dzieci
między PL a NL (online)
Zapraszamy do wysłuchania
rozmowy na temat różnic
kulturowych PL-NL w sytuacjach

rodzinnych i szkolnych, z punktu widzenia polskich rodziców
mieszkających w Holandii. 

Iza Franssen i Magdalena Mazurkiewicz-Oruba, dwie polskie mamy, których
dzieci uczą się w szkołach podstawowych i średnich, będą rozmawiać m.in. o
dwujęzyczności, o procesie adaptacji dzieci do szkoły i życia w Holandii, o
przyjaźniach z innymi dziećmi, o zajęciach pozaszkolnych, o rozmowach z
nauczycielami. Mowa będzie też o tym, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia w
rozwiązywaniu problemów szkolnych.

Transmisja jak zawsze na naszym fanpage'u. Serdecznie zapraszamy!
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FACEBOOK Fanpage

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
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