
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polk i!

„ Morza szum, ptaków śpiew,  z łota plaża pośród drzew” . . .  już  za nami i

mamy nadzieję ,  że powróci za rok.

Pod koniec wakacji miałyśmy okazję uczestniczyć w dwóch ciekawych

wydarzeniach.  Jednym z nich była wizyta w Kunstmuseum i obejrzenie prac

Alfonsa Muchy. Drugim spacer z Gilde po Hadze śladami ciekawych kobiet i

miejsc, w których mieszkały. Oba wydarzenia cieszyły się dużym Waszym

zainteresowaniem i mamy nadzieję je powtórzyć.

Zobacz więcej zdjęć z wizyty w Kunstmuseum!
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Zobacz więcej zdjęć ze spaceru po Hadze!

A tymczasem… Koniec wakacji to koniec urlopu dla większości z nas.

Liczymy,  że wszystkie wypoczęłyście i naładowałyście baterie,  tak jak my w

Polce.  Z nową ,  świeżą energią przystępujemy do działania.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Was do wolontariatu na rzecz

naszego centrum! Wszystko,  co robimy jest moż liwe dzięki pracy zgranego

zespołu wolontariuszek.  Jeśli masz zatem czas,  ochotę i przekonanie,  że

możesz wzbogacić naszą drużynę ,  a jednocześnie zrobić coś fajnego dla

siebie i dla innych,  to nie zwlekaj.  Dołącz do nas już  dziś!!!

A oto, co przygotowałyśmy dla Was we wrześniu:

Harmonogram na wrzesień

Piątek 2 września

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00 Klub Książki

Piątek 9 września

19.30 Wszystko o zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering)

Sobota 10 września

10.00 Monumentendag, czyli Dzień Otwartych Zabytków

https://polkacentrum.nl/pl/haga-mniej-znana-wspolny-spacer-po-miescie-z-gilde-den-haag/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=postaw_na_siebie_i_zacznij_dzialac&utm_term=2022-09-01


E-mail FACEBOOK

Środa 14 września

19.00 Jak zarządzać domowym budżetem?

Piątek 16 września

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

18.30-19.30 Konsultacje z prawa pracy z FNV

20.00 Wspólna praca nad właściwym rozwiązaniem, czyli wszystko o

mediacjach kon�iktów

Piątek 23 września

20.00 Wszystko o egzaminie państwowym z języka holenderskiego NT2 (online)

Piątek 30 września

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00 Stawianie granic – warsztat z psychologiem

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 2,  16 i 30 września

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

będziemy wspólnie rozmawiać na bieżące i interesujące Was tematy.

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
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Facebook

Piątek 2 września,  godz.  20.00

Klub Książki

Na pierwszym powakacyjnym

spotkaniu KK w Polce

porozmawiamy o książkach,  które

przeczytaliśmy w wakacje.  

Czy jakaś Was zaskoczyła? Nie

mogliście się od niej oderwać?

Czekamy na Wasze opowieści i polecenia w piątek, 2 września!

Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 9 września,  godz.  19.30

Wszystko o zasiłku dla

bezrobotnych (WW-

uitkering)

Jesteś bezrobotna lub wkrótce

będziesz? Twoja umowa wygasa lub

pracodawca chce Cię zwolnić? Chcesz

zrezygnować z pracy i nie wiesz, czy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli któraś z tych sytuacji dotyczy Ciebie, to spotkanie pomoże Ci poznać

Twoje prawa i obowiązki na zasiłku dla bezrobotnych.

Zaproszeni przez nas eksperci z UWV odpowiedzą na pytania komu, kiedy i na

jakich warunkach przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, rozwieją

Twoje wątpliwości i udzielą wielu praktycznych wskazówek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! Wstęp wolny.

Facebook

Sobota 10 września,  godz.  10.00

Monumentendag, czyli

Dzień Otwartych

Zabytków

Jak co roku o tej porze

Departament Zabytków i Budowli

Historycznych w Hadze organizuje

Dzień Otwartych Zabytków , w ramach którego staną przed nami otworem na
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Wyśl i j  email FACEBOOK

Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

co dzień niedostępne dla zwiedzających, piękne budowle dziedzictwa

kulturowego Holandii.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zwiedzania! W naszych planach

zwiedzanie Kancelarii Króla , miłościwie panującego nam Wilhelma-Aleksandra

Orańskiego oraz bogatą w marmur i �nezyjne stiuki siedzibę Rady

Sądownictwa .

Wstęp wolny.   Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Środa 14 września,  godz.  19.00

Jak zarządzać domowym

budżetem?

W związku z dużym

zainteresowaniem, jakim cieszyła

się pierwsza edycja warsztatów

dotyczących zarządzania budżetem

domowym, z przyjemnością

informujemy,  że z początkiem września ruszamy ponownie z kursami!

Na pierwszym kursie dowiesz się m.in.:

Jakie są naprawdę twoje dochody i wydatki?

Jakie masz comiesięczne koszty stałe?

Co pochłania najwięcej pieniędzy i co można z tym zrobić?

Jakie masz koszty nieregularne?

Ile pieniędzy Ci ucieka w bliżej nieokreślony sposób i na co?

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

gminy Haga (spotkanie będzie tłumaczone na język polski).

UWAGA: Ukończenie szkolenia uprawnia Was do dodatkowych 4

bezpłatnych,  indywidualnych konsultacji dotyczących zarządzaniem

Twoimi domowymi � nansami z pracownikiem socjalnym, Anią

Gołębiowską .

Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub

mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Koszt:  10 euro.

Piątek 16 września,  godz.  18.30-19.30

Konsultacje z prawa

pracy z FNV

Zapraszamy na indywidualne

konsultacje z prawa pracy w
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Holandii, na których będzie można

sprawdzić swoją umowę o pracę,

omówić wyciągi z wypłat

(salarisstroken), skonsultować inne

problemy, z którymi borykasz się w

pracy, a także otrzymać informacje

dotyczące praw pracownika.

Konsultacje są bezpłatne,  a

prowadzi je dla Was Anna

Laczewska,  przedstawicielka holenderskich związków zawodowych FNV.

Uwaga:  liczba miejsc jest ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na

Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 16 września,  godz.  20.00

Wspólna praca nad

w łaściwym

rozwiązaniem, czyli

wszystko o mediacjach

kon� iktów

Chcesz się rozwieść, ale przerażają Cię

koszty ewentualnego prawnika? Jesteś uwikłana/  uwikłany w kon�ikt z

sąsiadem i nie masz pojęcia, jak doprowadzić do załagodzenia sytuacji, a co za

tym idzie do poprawy Twojej życiowej sytuacji?

Naszym gościem będzie mediatorka Patries Baijer,  która na co dzień

zajmuje się mediacjami kon� iktów i odgrywa w nich rolę neutralnego

arbitra.  Zadając odpowiednie pytania,  podsumowując i zastanawiając się

nad towarzyszącymi danej sytuacji emocjami,  daje różnym stronom

kon� iktu wgląd w sytuację i pozwala dojść do wspólnego rozwiązania.

Ogromną zaletą mediacji jest to, że jej koszty obydwie strony ponoszą wspólnie,

nie ma problemów związanych z koniecznością zatrudnienia prawnika, a co za

tym idzie – wiążą się z nią znacznie mniejsze wydatki.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 23 września,  godz.  20.00

Wszystko o egzaminie

państwowym z języka

holenderskiego NT2

(online)
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Chciałabyś dowiedzieć się więcej o

het staatsexamen – egzaminie państwowym z języka holenderskiego? 

Zapraszamy na webinar, podczas którego zaproszeni przez nas eksperci

opowiedzą, jak wyglądają egzaminy, kiedy warto je zdawać i jak najlepiej się do

nich przygotować. Czekamy również na Wasze komentarze i pytania podczas

naszej transmisji.

Zapraszamy na webinar jak zwykle na naszym fanpage’u na Facebook’u.

Facebook

Piątek 30 września,  godz.  20.00

Stawianie granic

Na spotkaniu porozmawiamy o tym,

jak budować relacje ze sobą i z

innymi tak,  by nas budowały,

zadowalały i wspierały.

Porozmawiamy o granicach.  O tym,

jak je rozpoznać oraz po co i jak o nie

dbać. Przyjrzymy się temu, co nas oddala od chronienia swoich granic oraz jakie

wewnętrzne schematy warto w sobie rozpoznać i zrozumieć, by móc w zgodzie

ze sobą wyznaczać granice. 

Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka i psycholożka Dorota Wysok.  

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy przez

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

Koszt:  5 euro

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148
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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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