
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polk i!

Nasze centrum stawia na integrację i tworzenie wspólnoty.  Za nami kolejne

wielokulturowe spotkanie przy wspólnym posiłku z mieszkankami Hagi.

Przy stole zastawionym przysmakami z różnych stron świata spotkały się

kobiety z Bułgarii, Surinamu, Holandii, Ukrainy i oczywiście z Polski. Jak

wiadomo – nic tak nie łączy, jak jedzenie! Była to wspaniała okazja do rozmów i

lepszego poznania się nawzajem. Dziękujemy Buurthuis Mandelaplein za

współpracę w zorganizowaniu tego spotkania!

Obejrzyj więcej zdjęć.  Kliknij tutaj!

POLKA łączy ludzi i jest świetną platformą dla rozwoju swoich

wolontariuszy.  Dowodem niech będzie przyznany w łaśnie naszemu

centrum Haski Certy� kat Jakości dla organizacji wolontariackich (Haags

Keurmerk voor Vrijwiligersorganisaries).  Potwierdza on, że wolontariusze w

naszym centrum otrzymują należyte wsparcie, wiedzą, czego się od nich

oczekuje i czego oni mogą oczekiwać od naszej organizacji, a co najważniejsze

zajmują pełnowartościowe miejsce w strukturach POLKI.
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Obejrzyj zdjęcia. Kliknij tutaj!

Więc jeśli chciałabyś udzielać się w sprawdzonej organizacji,  gdzie praca

wolontariusza jest w łaściwie doceniana i mieć satysfakcję ze wspólnego

działania – dołącz do nas! Razem zastanowimy się ,  jak najlepiej

zagospodarować Twoje chęci i talent.  Skontaktuj się z nami:

vrijwilliger@polkacentrum.nl

Haski Certy� kat Jakości jest wspaniałym prezentem na zbliżające się

wielkimi krokami CZWARTE URODZINY POLKI.  Tak! To już  4 lata

działamy z Wami i dla Was na rzecz integracji i aktywizacji polskich kobiet

w Hadze.  Na podsumowanie naszej pracy przyjdzie jeszcze czas, a teraz

zapraszamy serdecznie na nasze urodziny i inne spotkania zaplanowane w

listopadzie . Szczegóły poniżej!

Harmonogram na listopad

Piątek 04.11.

18.00 Taalcafé

20.00 Klub Książki

Piątek 11. 11.

18.30 Czwarte urodziny POLKI

Sobota 12. 11

9.30 Szkolenie ‘Jak szukać pracy w Holandii?’ Część 1: Znajdź swoje mocne

strony.

Środa 16. 11
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E-mail FACEBOOK

19.00 Jak radzić sobie z podwyżkami cen gazu i energii elektrycznej i nie popaść

w (dodatkowe) długi?

Piątek 18. 11

18.30 Konsultacje z holenderskiego prawa pracy z FNV

19.30 Warsztaty kreatywne ‘Świat kolorowych mandali’

Sobota 19. 11

9.30 Szkolenie ‘Jak szukać pracy w Holandii?’ Część 2: CV

Piątek 25. 11.

18.00 Taalcafé

20.00 Wszystko o darmowej pomocy prawnej w Holandii (Juridisch Loket i

Sociale Raadslied)

Sobota 26.11

9.30 Szkolenie ‘Jak szukać pracy w Holandii?’ Część 3: Rozmowa kwali�kacyjna

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 04.11.  godz.  20.00

Klub Książki

Tym razem tematem przewodnim

Klubu Książki w Polce będą polscy

pisarze XXI wieku.  A mamy się czym

pochwalić.  

Coraz więcej naszych autorów wydaje

swoje książki a i my, czytelnicy, coraz

chętniej sięgamy po rodzimą literaturę, od kryminału po powieść historyczną.

Nazwiska takie jak Mróz,  Chmielarz,  Bonda,  Cherezińska,   Bator czy Pilipiuk

zna coraz więcej Polaków, i nie tylko. Oczywiście nie zapominamy o naszej

laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Oldze Tokarczuk .

Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 11. 11.  godz.  18.30

Czwarte urodziny POLKI
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Zapisz się ! FACEBOOK

Właśnie mijają 4 lata od momentu,  w którym

nasze centrum otworzyło dla Was swoje

podwoje.  Z tej okazji zapraszamy Was

wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego

świętowania! 

Będzie okazja do ponownego spotkania,

powspominania, nawiązania nowych kontaktów, a

przede wszystkim miłego spędzenia czasu w

gronie ludzi życzliwych naszemu centrum i

wspierających inicjatywy, które podejmujemy na rzecz wsparcia polskiej

społeczności w Hadze.

Spotkanie umilą drinki i typowo polskie zakąski domowej roboty.

Do zobaczenia 11 listopada!

Facebook

Sobota 12,  19 i 26. 11 godz.  9.30-14.00

Polki dla Polek – Jak szukać pracy

w Holandii 4.0

12 listopada:  Znajdź  swoje mocne strony

19 listopada:  CV

26 listopada:  Rozmowa kwali� kacyjna.

Rok 2022 to rok kolejnych zmian w miejscu pracy.  Wiele ofert proponuje

pracę hybrydową, łączącą w sobie pracę zdalną z pracą w biurze.

Zastanawiasz się, jak znaleźć i przekonać do siebie wymarzonego

pracodawcę? Od czego zacząć i jak wykorzystać LinkedIn i inne platformy? Jak

napisać CV na rynek holenderski? Serdecznie zapraszamy na szkolenie

dotyczące szukania pracy w Holandii,  które poprowadzą dla Was cz łonkinie

stowarzyszenia Polish Professional Women in The Netherlands.

Adres: Centrum voor Poolse Vrouwen, Wijkcentrum De Regenvalk,

Regentesseplein 148, 2562 GR Haga.

Zapisy przez e-mail na adres

socialresponsibility@polishprofessionalwomen.com 

Koszt:  10 euro, instrukcja z numerem konta będzie podana po zgłoszeniu.

Nie zwlekaj i zapisz się już  teraz! Liczba miejsc ograniczona.

Środa 16. 11 godz.  19.00

Jak radzić sobie z

podwyżkami cen gazu i
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Wyśl i j  email FACEBOOK

energii elektrycznej i nie

popaść w długi?

Rosnące koszty gazu ziemnego,

energii elektrycznej i paliwa mogą

stanowić coraz większą część

domowego budżetu.  Jak

zapanować nad rosnącymi w

szalonym tempie rachunkami,  a

nasz budżet domowy zaplanować

tak,  by nie popaść w długi?

Na naszym szkoleniu podpowiemy, jak wnioskować o tzw. dodatek

energetyczny związany z wysokimi rachunkami za prąd i gaz:

komu on się należy

w jakiej kwocie przysługuje

gdzie należy złożyć wniosek.

Powiemy również, jak wziąć udział w bezpłatnej akcji gminy Den Haag

dotyczącej instalacji energooszczędnych urządzeń w Twoim domu oraz

zastanowimy się, jakie działania możemy podjąć, by mieć własny budżet pod

kontrolą.

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

Haga (spotkanie będzie tłumaczone na język polski).

Ukończenie szkolenia uprawnia Cię do dodatkowych 4 bezpłatnych,

indywidualnych konsultacji dotyczących zarządzania swoimi domowymi

� nansami z pracownikiem socjalnym, Anią Gołębiowską .

Liczba miejsc ograniczona.  

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Wstęp bezpłatny.

Piątek 18. 11 godz.  19.30

Warsztat kreatywny

‘Świat kolorowych

mandali’

Mandala (rysunek na planie koła)

wywodząca się z dawnej tradycji

indyjskiej przez wielu traktowana

jest jako symbol doskonałości i pełnej harmonii.  To także relaksacyjna

technika plastyczna stosowana w pracy zarówno z dziećmi, jak i

dorosłymi. Samodzielne rysowanie lub kolorowanie mandali ma na nas bardzo

dobry wpływ: pozwala rozwijać naszą wyobraźnię, wycisza, działa relaksująco,

polepsza koncentrację i pomaga w lepszym wyrażaniu naszych myśli.
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

Serdecznie zapraszamy na kreatywny wieczór,  na którym w kolorowy świat

mandali wprowadzi nas koordynatorka naszego centrum Anna Kowalska

od lat pasjonująca się tą w łaśnie techniką .

Wstęp:  2 euro.

Uwaga:  liczba miejsc ograniczona.  Obowiązują zapisy przez nasz

Messenger na FB lub drogą mailową .  Adres e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl

Piątek 25. 11.  godz.  20.00

Wszystko o darmowej

pomocy prawnej w

Holandii (Juridisch Loket

i Sociale Raadslied)

Właściciel mieszkania, które

wynajmujesz właśnie wymówił

Ci umowę, a Ty zastanawiasz się, czy na pewno ma do tego prawo? 

Chcesz się rozwieść, ale masz wątpliwości, które z Was będzie miało

prawo zostać w mieszkaniu, które obecnie wynajmujecie? 

Masz poważne długi i zastanawiasz się, czy można je rozłożyć na raty lub

umorzyć, ale nie wiesz, jaki pierwszy krok zrobić w tym kierunku? 

A może popadłeś w kon�ikt z którąś z instytucji państwowych (np.

Belastingsdienst) i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc i jakie prawa Ci

przysługują?

To tylko niektóre z przykładowych pytań i problemów, w przypadku których

możesz liczyć na pomoc ze strony Juridisch Loket (punkt bezpłatnych

porad prawnych) lub Sociale Raadslied (prawnego doradcy socjalnego) w

Holandii.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania tych instytucji? Masz

konkretny problem i zastanawiasz się ,  do kogo możesz się z nim zwrócić?

Przyjdź  zatem na nasze spotkanie! 

Wstęp wolny.

Facebook

Do zobaczenia w POLCE!
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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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