
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polk i

Witamy serdecznie w Nowym Roku i życzymy nam wszystkim, by okazał się on

rokiem sprzyjającym realizacji wszelkich planów i marzeń, rokiem pełnym

miłości i bliskości ważnych dla nas osób. Byśmy mogły cieszyć się swoimi

sukcesami – choćby najmniejszymi, a z naszych błędów potra� ły wyciągać

pozytywne wnioski i re�eksje. Byśmy my i nasi bliscy cieszyli się dobrym

zdrowiem i śmiało patrzyli w przyszłość.

Przełom roku to czas podsumowań i tworzenia nowych planów. Możemy

być dumne z tego,  co osiągnęłyśmy w POLCE w minionym roku.  Ponad 60

zorganizowanych spotkań (w tym aż  30 webinariów),  dzięki którym udało

nam się w sumie dotrzeć do ponad 50 tysięcy osób,  prawie 2700 osób

obserwujących nasz fanpage i 1500 cz łonkiń naszej otwartej grupy na

Facebooku,  ponad 500 osób zapisanych na nasz newsletter,  27 organizacji,

z którymi nawiązałyśmy współpracę oraz 2 ważne nagrody w uznaniu

naszej pracy na rzecz emancypacji i integracji Polek w Hadze! Oto bilans

ostatniego roku.  
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A wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego naszego zespołu

oraz wielu innych ludzi dobrej woli,  którzy na co dzień wspierają nasze

działania.  Z tego miejsca wszystkim im za to z całego serca dziękujemy!

W 2022 ruszamy z nowymi projektami,  o których będziemy Was na bieżąco

informować.  Pierwszym z nich jest Taalcafé – dwa razy w miesiącu

organizujemy konwersacje po holendersku na dwóch poziomach:  dla

początkujących (A1-A2) i średniozaawansowanych (B1-B2).  Pierwsze

spotkania już  w styczniu – więcej szczegółów znajdziecie w naszym

harmonogramie poniżej.

Bądźcie na bieżąco z wydarzeniami w POLCE! Śledźcie nas:

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Najnowsze informacje znajdziecie również na naszej stronie internetowej:

www.polkacentrum.nl

Do zobaczenia!

Harmonogram na styczeń

Piątek 7 stycznia

19.30 Klub Książki

Piątek 14 stycznia

Taalcafé: Sylwester w Holandii – tradycje i zwyczaje

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Czwartek 20 stycznia

20.00 Jak z sukcesem zarządzać budżetem domowym (online)

Piątek 21 stycznia

19.30 Odkryj moc swoich talentów! Warsztaty z Luizą Norowską

Środa 26 stycznia

12.30 Dzień Babci i Dziadka w de Regenvalk
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E-mail FACEBOOK

Zapisz się Facebook

Piątek 28 stycznia

Taalcafé: wszystko o rowerach w Holandii

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

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

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Piątek 7 stycznia,  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 styczniu,  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 14 stycznia i 28 stycznia

Taalcafé

Zapraszamy na nowy cykl spotkań

w POLCE! Od stycznia dwa razy w

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: 14 stycznia o Oud en
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Wyśl i j  email FACEBOOK

Nieuw czyli obchodach Sylwestra w Holandii, natomiast 28 stycznia przyjrzymy

się najbardziej holenderskiemu środkowi transportu i zastanowimy się wspólnie,

jak to się stało, że rowery zdominowały holenderskie ulice. Serdecznie

zapraszamy!

Piątek 14 stycznia i 28 stycznia

18.30 Taalcafé:  Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Taalcafé:  Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Wstęp gratis.

Czwartek 20 stycznia,  godz.  20.00

Jak z sukcesem

zarządzać budżetem

domowym (online)

Zapraszamy na specjalny webinar,

który rozpocznie cykl spotkań

dotyczących poprawy

samodzielności � nansowej Polek na emigracji.  We współpracy z gminą Haga

POLKA organizuje szkolenia, na których nauczysz się m.in.:

-jak planować budżet domowy

-jak oszczędzać i na czym

-jak profesjonalnie zarządzać własną administracją

-jak nie wpaść w długi i co zrobić, jeśli już nie jesteśmy w stanie płacić

podstawowych rachunków

-jak ogłosić upadłość konsumencką i z czym to się wiąże.

Te i inne tematy będą poruszane na kursach, na które zapraszamy już od lutego.

W ramach szkoleń będziesz mogła skorzystać z pomocy pracownika

socjalnego,  który pomoże Ci w poprawie i uporządkowaniu Twoich

� nansów i administracji.

Fanpage Facebook

Piątek 21 stycznia,  godz.  19.30

Odkryj moc swoich

talentów! Warsztaty z

Luizą Norowską

Jak często zastanawiasz się, jaki masz

talent? A czy kiedykolwiek myślałaś,

że masz ich może więcej? Jak możesz

dowiedzieć się, jakie talenty posiadasz i jak możesz je wykorzystać? 
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK Fanpage

Zapraszamy na warsztat „ Odkryj moc swoich talentów” ,  którego

prowadząca Luiza Norowska zapewnia,  że posiadasz wiele talentów,  które

mogą Ci świetnie pomagać w realizacji Twoich planów i osiąganiu

sukcesów.

Jak je odkryć? Jak z nich korzystać? Jak się z nimi zaprzyjaźnić? O tym dowiesz

się podczas naszego spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona,  obowiązują zapisy.

Koszt:  5 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:

Usuń z listy
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