
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polk i!

Serdecznie zapraszamy w każdy czerwcowy piątek do naszego Centrum.

Rozpoczynamy bardzo smacznie, swojsko, a zarazem wielokulturowo

spotkaniem przy wspólnym stole,  potem podszlifujemy nasz holenderski

podczas naszych spotkań w Taalcafé, następnie podyskutujemy o różnicach

kulturowych w relacjach pracownik – pracodawca, by w kolejnym tygodniu

poznać działanie portali ułatwiających poruszanie się po holenderskim rynku

pracy. Miesiąc zakończymy targami językowymi, organizowanymi we

współpracy z innymi organizacjami pożytku publicznego w Hadze.

Stawiamy na Wasz rozwój i staramy się stworzyć Wam moż liwości do coraz

lepszej integracji w holenderskiej rzeczywistości.  Z pewnością każda z Was

znajdzie tu coś dla siebie.  

Do zobaczenia!

Harmonogram na czerwiec

Piątek 3 czerwca

16.30 Spotkajmy się przy wspólnym stole!

Środa 8 czerwca

19.00 Jak zarządzać domowym budżetem?

Piątek 10 czerwca

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00-21.30 Różnice kulturowe w pracy – co docenia holenderski szef?

Piątek 17 czerwca

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

19.30 Jak działają portale werk.nl i Mijn UWV – wskazówki praktyczne

Piątek 24 czerwca

19.30 Taalbeurs – targi językowe w POLCE
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E-mail FACEBOOK

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.

Piątek 3 czerwca,  godz.  16.30

Spotkajmy się przy

wspólnym stole!

Wspólny posiłek to nieodłączny

element wielu kultur, mocno

zakorzeniony także w tradycji polskiej.

Jedzenie w gronie rodziny, przyjaciół,

znajomych, a także zapraszanie do

swojego stołu obcych ma moc jednoczenia ludzi i jest doskonałym pretekstem

do rozmowy i bliższego poznania się. To przestrzeń do dzielenia się swoimi

historiami i emocjami, a także możliwość wymiany poglądów. Jednym słowem:

stół łączy!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wieczór w wielokulturowym gronie,

którego gospodarzami będziemy my:  Polki z Hagi! Podczas wspólnego

posiłku z   mieszkańcami naszej dzielnicy zaprosimy Was w podróż

kulinarną po typowo polskich potrawach i przybliżymy inne elementy

naszej bogatej kultury.

Uwaga:  lista jest już  pełna.  Serdecznie zapraszamy wszystkie zapisane

osoby!

Facebook

Środa 8 czerwca,  godz.  19.00

Jak zarządzać domowym

budżetem?

Zapraszamy na szkolenie,  na

którym dowiesz się ,  jak

uporządkować dokumenty i

o� cjalną korespondencję oraz na

bieżąco dbać o w łasną

administrację .  Omówimy między innymi następujące kwestie:

które dokumenty należy zachować i jak długo

jak radzić sobie z cyfrowymi informacjami od rządu oraz organizacji

pozarządowych

mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=postaw_na_swoj_rozwoj_osobisty_z_polka&utm_term=2022-06-01
https://www.facebook.com/events/538837981239114/?ref=newsfeed&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=postaw_na_swoj_rozwoj_osobisty_z_polka&utm_term=2022-06-01


Zarezerwuj miejsce Facebook

Napisz email FACEBOOK Fanpage

jak czytać o�cjalną korespondencję bez dobrej znajomości języka

niderlandzkiego

jak wybrać (obowiązkowe!) ubezpieczenie OC dla osób prywatnych i

ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.

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

dotyczących zarządzania domowymi � nansami z pracownikiem socjalnym,

Anią Gołębiowską .

Koszt:  10 euro.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na

Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl

Piątek 10 czerwca i 17 czerwca

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)

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.  Wstęp wolny.

Piątek 10 czerwca,  godz.  20.00-21.30

Różnice kulturowe w

pracy – co docenia

holenderski szef?

Chcesz być docenianym

pracownikiem i mieć szanse na

awans?

Najważniejszym polem konfrontacji dla Polaków w Holandii jest miejsce pracy.
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Wyśl i j  email FACEBOOK

Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

Tam na co dzień ścierają się odmienne zachowania, sposób myślenia i także

inna kultura pracy. Holenderskiego menedżera nurtuje: dlaczego polscy

pracownicy są tak ulegli? Co zatem docenia holenderski szef? Dlaczego

stawia pewne wymagania?

Zapraszamy na warsztaty zorganizowane we współpracy z portalem

Polonia.nl,  gdzie na te i inne pytania odpowie redaktor naczelna portalu,

pani Małgorzata Bos-Karczewska,  która słusznie powtarza:  „ Jak zaczniemy

rozumieć Holendrów,  czyli ich rozszyfrujemy,  będziemy czuć się w tym

kraju swobodniej i pewniej” .

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz

Messenger na Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Opłata:  5 euro (opłaty należy dokonać w momencie rezerwacji na konto:

Stichting POLKA, numer konta bankowego: IBAN: NL79 TRIO 0320 1492 50). 

Piątek 17 czerwca,  godz.  19.30

Jak działają portale

werk.nl i Mijn UWV –

wskazówki praktyczne

Grozi Ci utrata pracy i nie wiesz,  jak

zabrać się za szukanie nowej

posady ? Chcesz dotrzeć ze swoim

cv do większej grupy pracodawców ? 

Zapraszamy na spotkanie,  podczas którego udzielimy praktycznych

wskazówek,  jak korzystać z portali werk.nl i Mijn UWV. Opowiemy między

innymi o tym, jak składać wnioski, wprowadzać i zgłaszać zmiany w sytuacji

życiowej, umieścić swoje CV na portalu werk.nl, wyszukiwać oferty pracy,

ubiegać się o pomoc socjalną lub korzystać ze szkoleń i webinarów. W jasny i

przejrzysty sposób omówimy wszystkie obowiązki związane z przebywaniem na

zasiłku dla bezrobotnych i poinformujemy o przysługujących prawach.

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz

Messenger na Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.  Wstęp

wolny.

Piątek 24 czerwca,  godz.  19.30

Taalbeurs – targi

językowe w POLCE

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem

kursu języka holenderskiego?

Mieszkasz w Hadze i chcesz poznać

ofertę zajęć w swojej okolicy? 
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Zapraszamy na targi językowe,  podczas których zaprezentujemy

niekomercyjną ofertę różnych instytucji działających na terenie Hagi.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

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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