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Styczeń minął nam jak z bicza trzasł! Ob� tował w nowe projekty i ważne

spotkania.

Kilka dni temu miałyśmy zaszczyt gościć w POLCE burmistrza Hagi pana

Jana van Zanen.  Burmistrz zapoznał się z działalnością naszego centrum,

rozmawialiśmy o naszych bieżących problemach,  a także o potrzebie

wspólnoty,  wsparcia i rozwoju,  którą Polka nam daje.  Nasz gość był pod

dużym wrażeniem nie tylko naszej organizacji ale również  gościnności i

otwartości.  Wszystkim wolontariuszkom, które pomogły w zorganizowaniu

tego miłego spotkania serdecznie dziękujemy – brawo,  dziewczyny!

Nowy projekt Polki – Taalcafé spotkał się z Waszym żywym

zainteresowaniem.  Chcemy, byście miały również swój udział w tworzeniu

tych spotkań. Jeśli zatem macie pomysły na tematy kolejnych konwersacji

po holendersku w naszym centrum, dajcie nam śmiało znać!

Webinar poświęcony planowaniu domowego budżetu również  cieszył się

dużą popularnością .  Jeśli jeszcze go nie obejrzałaś,  kliknij poniżej:

Link do webinaru

Zapowiada on cykl spotkań dotyczących poprawy samodzielności
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� nansowej Polek na emigracji,  organizowanych dzięki wsparciu  ze strony

Gemeente Den Haag i Oranje Fonds.  Spotkania będą podzielone na moduły

związane m.in. z zarządzaniem własnym budżetem, ubezpieczeniami

zdrowotnymi, wychodzeniem z długów. W ramach indywidualnych

konsultacji po szkoleniach będzie można skorzystać z pomocy

polskojęzycznego pracownika socjalnego, który pomoże Wam w poprawie i

uporządkowaniu �nansów i administracji. 

Więcej szczegółów znajdziecie już wkrótce na naszej stronie:

www.polkacentrum.nl

i na Facebooku:

Facebook

Zapraszamy serdecznie na spotkania do POLKI!

Harmonogram na luty

Piątek 4 lutego

19.30 Klub Książki

20.00 Projekt Talentcoach

Piątek 11 lutego

Taalcafé: Praca w Holandii

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

19.30 GGZ – jak działa opieka zdrowia psychicznego w Holandii

Piątek 18 lutego

19.30 Wszystko o wyborach do rady miasta (gemeenteraadsverkiezingen)

Piątek 25 lutego

Taalcafé: Karnawał w Holandii i w Polsce

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00 Dzień Kobiet w POLCE - wspólne muzykowanie

Sobota 26 lutego

14.00  Uzdrawianie i wewnętrzna harmonia. Spacer po labiryntach

jednościeżkowych w Hadze

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu dezynfekujemy

ręce oraz wpisujemy się  na listę obecności.  W czasie

przemieszczania się z jednego miejsca w drugie nosimy maseczki i 

zachowujemy odstęp 1,5m.

Uwaga:  Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują
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Zapisz się Facebook

Wyśl i j  email FACEBOOK

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Piątek 4 lutego,  godz.  19.30

Klub Książki: Literackie

podróże – małe i duże

Wielu z nas marzy o wielkich

podróżach,  ale z różnych względów

nie zawsze możemy je realizować.

Jeśli ty również  o nich śnisz i lubisz

o nich czytać,  to zapraszamy na

Klub Książki w lutym, którego tematem będą książki podróżnicze.  

Porozmawiamy o książkach napisanych przez podróżników i globtroterów, o

ich przygodach i doznaniach związanych z opisanymi miejscami, a także o

naszych własnych wrażeniach z podróży.

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp gratis.

Piątek 4 lutego,  godz.  20.00

Projekt Talentcoach

To może przydarzyć się każdemu.

Straciłaś pracę i jesteś bezrobotna.

Lub z jakiegoś innego powodu ledwo

wiążesz koniec z końcem. Bardzo

chciałabyś coś zmienić w swoim

życiu, rozwijać się, spełniać swoje

marzenia, ale tak naprawdę nie wiesz, jak się do tego zabrać. Wątpisz w siebie i

w to, co jeszcze potra�sz. Brzmi znajomo? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Talentcoach,  w

ramach którego podczas cyklu spotkań z indywidualnym trenerem

odkryjesz swoje talenty i na nowo uwierzysz we w łasne moż liwości!

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 11 lutego i 25 lutego

Taalcafé

Zapraszamy na nowy cykl spotkań

w POLCE! Od stycznia dwa razy w
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Zarezerwuj miejsce Fanpage FB

Napisz email FACEBOOK Fanpage

miesiącu organizujemy Taalcafé –

konwersacje po holendersku na

poziomie początkującym i

średniozaawansowanym.

W miłej atmosferze i pod czujnym

okiem naszej nowej wolontariuszki

Carolien porozmawiamy na bieżące

lub interesujące Was tematy! 

11 lutego  będziemy poznawać

słownictwo związane z rynkiem pracy w Holandii, natomiast  25 lutego  będzie

imprezowo - porozmawiamy o holenderskich i polskich tradycjach związanych z

karnawałem.

Piątek 11 lutego i 25 lutego

18.30 Taalcafé:  Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Taalcafé:  Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Wstęp gratis.

Piątek 11 lutego,  godz.  19.30

GGZ – jak działa opieka

zdrowia psychicznego w

Holandii

GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

to system opieki zdrowia

psychicznego, który w poradniach i

klinikach oferuje pomoc dorosłym, dzieciom i osobom starszym z problemami

psychologicznymi oraz poważnymi chorobami psychicznymi, takimi jak

depresja, zaburzenia odżywiania, przeciążenie, wypalenie, strach uliczny, ADHD,

uzależnienia lub schizofrenia.

Zapraszamy na spotkanie z naszym ekspertem, który opowie,  jak działa

opieka psychologiczna w Holandii: dowiesz się między innymi, czy

potrzebujesz skierowania od lekarza rodzinnego, z jakimi problemami można

zgłosić się do GGZ, jaki jest czas oczekiwania na rejestrację i leczenie oraz wiele

innych przydatnych informacji. 

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 18 lutego,  godz.  19.30

Wszystko o wyborach do

rady gminy
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16 marca 2022 odbywają się w całej

Holandii wybory do rad gminy

(Gemeenteraadsverkiezingen).

Zastanawiasz się, czy mieszkając i

będąc zarejestrowanym w gminie też

możesz głosować? Podpowiadamy:

tak! 

Dlaczego zatem warto iść do

wyborów? Czym właściwie zajmuje

się rada gminy (gemeenteraad)? Jak możesz oddać swój głos? Na te i inne

pytania odpowiemy podczas spotkania, które poprowadzą dla nas eksperci z

ProDemos – organizacji,  która informuje obywateli o demokracji i

praworządności oraz umoż liwia im aktywny udział w podejmowaniu decyzji

politycznych.  

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 25 lutego,  godz.  20.00

Dzień Kobiet w POLCE -

wspólne muzykowanie

Tegoroczne obchody

Międzynarodowego Dnia Kobiet

rozpoczynamy u nas już  pod koniec

lutego.  Z okazji naszego święta

zapraszamy Was serdecznie na

wspólne muzykowanie z udziałem studentek Królewskiego

Konserwatorium w Hadze! 

Podczas nietypowego warsztatu, podczas którego uniwersalnym językiem

komunikacji będzie muzyka, do jej wspólnego tworzenia wykorzystamy takie

elementy jak głos i perkusję własnego ciała. Jeśli jesteś ciekawa jak to

wygląda to kliknij w zdjęcie,  a ono przekieruje Cię do � lmiku na YouTube.  

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Sobota 26 lutego,  godz.  14.00

Uzdrawianie i wewnętrzna

harmonia.  Spacer po

labiryntach

jednościeżkowych w Hadze

Labirynt jednościeżkowy to rodzaj

mandali,  pojedyncza ścieżka,  która

tworzy harmonijny wzór i zawsze

prowadzi do centrum. Jest ona dokładnie widoczna, a jej układ daje poczucie
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Wyśl i j  email Fanpage FB

bezpieczeństwa. To starożytne narzędzie, dzięki któremu można poradzić sobie z

trudnymi emocjami, opanować stres i odnaleźć swoją siłę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o 4000 lat historii labiryntów

jednościeżkowych oraz jak można z nich korzystać,  by osiągnąć stan

wewnętrznej harmonii,  to zapraszamy na spacer po nich do Wijkpark

Kortenbos i Paleistuin w Hadze.  Spacer poprowadzi Sylwia Hanff, która od

20 lat zajmuje się technikami rozwoju osobistego i prowadzi warsztaty pracy z

ciałem i medytacji w ruchu. 

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp:  3 euro

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:
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