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Kochane Polk i!

Z bólem serca przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Marty Binek,  naszej byłej

wolontariuszki,  która aktywnie uczestniczyła w pracach nad powstawaniem

POLKI i wspierała nas już  po zakończeniu pracy wolontariackiej.  Martę

zapamiętamy jako wspaniałą dziewczynę o wielkim sercu i ogromnej

miłości do ludzi i zwierząt.  Rodzinie i przyjaciołom Marty składamy

najszczersze kondolencje.

Wojna na Ukrainie nadal trwa. W Hadze pojawiło się już wielu uchodźców,

większość z nich to kobiety i dzieci. W POLCE miałyśmy okazję gościć kilka razy

kobiety z Ukrainy. Były to bardzo interesujące i poruszające spotkania. 

Apelujemy więc do was,  drogie Polki:  jeśli macie w swoim otoczeniu

Ukrainki,  zaproście je do naszego centrum. Razem w atmosferze luźnej

rozmowy przy kawie i herbacie możemy pomóc im oswoić się z nowym

otoczeniem i wesprzeć je w stawianiu pierwszych kroków w procesie

integracji w Holandii.
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W tym miesiącu nasze spotkania w POLCE zaczynamy nieco później ze względu

na wakacje majowe. W naszej ofercie jak zawsze ciekawe spotkania dla

każdego. Zapraszamy!

Harmonogram na maj

Środa 11 maja

19.00 Jak zarządzać domowym budżetem?

Piątek 13 maja

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

19.30 Zasiłek chorobowy w Holandii – spotkanie z UWV

Piątek 20 maja

18.30 - 19.30 Konsultacje w zakresie prawa pracy z FNV

19.30 Warsztaty: Jak zmotywować się do nauki języka holenderskiego?

Piątek 27 maja

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu wpisujemy

się na listę obecności. 

Uwaga:  Na niektóre spotkania w naszej siedzibie obowiązują

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Środa 11 maja,  godz.  19.00

Jak zarządzać domowym

budżetem?

Zapraszamy na szkolenie,  na

którym dowiesz się m. in.  jak radzić

sobie z w łasną administracją , jak

zarezerwować pieniądze na

niespodziewane wydatki (np. pralkę),

co zrobić z drogimi abonamentami, jak unikać pokus podczas robienia

zakupów, jak wybrać ubezpieczenie zdrowotne i (obowiązkowe!) ubezpieczenie

OC dla osób prywatnych oraz ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.
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Zapisz się Fanpage FB

Zarezerwuj miejsce Facebook

Szkolenie poprowadzi specjalista ds.  budżetu i pomocy � nansowej z gminy

Haga (spotkanie będzie tłumaczone na język polski). Ukończenie szkolenia

uprawnia Was do dodatkowych 4 bezpłatnych,  indywidualnych konsultacji z

zarządzania domowymi � nansami z Anią Gołębiowską ,  pracownikiem

socjalnym GGZ Keizersgracht.

Koszt:  10 euro

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl. 

Piątek 13 maja i piątek 27 maja

Taalcafé – konwersacje

po holendersku

Zapraszamy do udziału w Taalcafé –

konwersacjach po holendersku na

poziomie początkującym i

średniozaawansowanym.  W miłej

atmosferze i pod czujnym okiem

naszej wolontariuszki Carolien porozmawiamy na bieżące i interesujące Was

tematy.

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp gratis.

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 13 maja,  godz.  19.30

Zasiłek chorobowy w

Holandii – spotkanie z

UWV

Zapraszamy na spotkanie z

przedstawicielami UWV – instytucji

wdrażającej programy ubezpieczeń

pracowniczych w Holandii,  na którym postaramy się odpowiedzieć na

pytania dotyczące zasiłków chorobowych: jakie są ich rodzaje i jak przebiega

procedura ich przyznawania, jakie są prawa i obowiązki osoby przebywającej na

zasiłku chorobowym, w jaki sposób naliczana jest kwota zasiłku, co to jest

proces reintegracji i wiele innych. 

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.
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Napisz email FACEBOOK Fanpage

Wstęp gratis.

Facebook

Piątek 20 maja,  godz.  18.30-19.30

Konsultacje z prawa

pracy z FNV

W maju zaczynamy cykliczne

indywidualne konsultacje związane

z prawem pracy w Holandii,  które

poprowadzi dla nas Anna

Laczewska,  przedstawicielka

holenderskich związków zawodowych FNV.  

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.  Będzie można między innymi

sprawdzić swoją umowę o pracę, omówić wyciągi z wypłat (salarisstroken),

skonsultować inne problemy, z którymi borykasz się w pracy, otrzymać

informacje dotyczące praw pracownika, dzięki którym rozmowy z pracodawcą

lub lekarzem zakładowym przeprowadzisz z większą pewnością siebie.

Konsultacje są bezpłatne,  liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 20 maja,  godz.  19.30

Warsztaty: Jak

zmotywować się do

nauki języka

holenderskiego?

Nie mam z kim rozmawiać po

holendersku… Dziś jestem zmęczona,

ale jutro na pewno znajdę czas na naukę… Przecież zawsze mogę dogadać się

po angielsku…

Znasz te wymówki? My też ! W nauce języka najważniejsza jest motywacja.

Dlatego zapraszamy na warsztaty, które pomogą Ci zrozumieć, co utrudnia

naukę języka, a co może jej sprzyjać. Spotkanie poprowadzi Ewelina Rogalska

– coach i trenerka językowa , która na co dzień motywuje Polki i Polaków do

nauki języka holenderskiego i pomaga im rozwinąć skrzydła na emigracji.

Koniec z wymówkami!

Koszt:  3 euro

Zapisy: Messenger – wiadomość do POLKI lub mailowo:

inschrijven@polkacentrum.nl.
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

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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