
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polk i!

Za nami niezwykle intensywny listopad!

Hucznie – z polskimi pysznościami i muzyką ,  a przede wszystkim w

doborowym towarzystwie (prawie 100 gości!) – obchodziliśmy czwarte

urodziny naszego Centrum.

Podsumowując 4 lata naszej działalności jesteśmy niezwykle szczęśliwe i

dumne,  że udało nam się stworzyć miejsce,  które łączy i aktywizuje tak

wiele polskich kobiet w Hadze.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wolontariuszkom, które przez te lata

poświęcały POLCE swój czas i energię, uczestnikom naszych szkoleń,

warsztatów i innych organizowanych przez nas spotkań, naszym darczyńcom i

sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na przestrzeni tego

czasu słowem i czynem wspierali nasze działania. 

Z okazji naszych urodzin życzymy sobie i Wam kolejnych wspólnych

owocnych lat!
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Obejrzyj więcej zdjęć.  Kliknij tutaj!

Wisienką na naszym urodzinowym torcie była darowizna,  jaką POLKA

otrzymała w listopadzie od � rmy Shell i Steunfonds de Regenvalk – laptopy

i oprogramowanie wraz z jego instalacją na użytek naszego zespołu.  Dzięki

temu możemy usprawnić naszą działalność,  a wolontariuszki zyskały nowe

narzędzia do podwyższania swoich kwali� kacji zawodowych.  Idąc za

ciosem, od razu zorganizowałyśmy dla nich kurs podstaw komputerowych.

Oprócz świętowania nasz harmonogram w zesz łym miesiącu wypełniały

ciekawe spotkania dotyczące bardzo aktualnych tematów , chociażby takich

jak wspieranie samodzielności �nansowej kobiet w czasach wysokiej in�acji i

rosnących cen energii i gazu, czy też zawsze aktualny cykl szkoleń dotyczący

odnalezienia swojego miejsca na holenderskim rynku pracy.
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Grudzień zapowiada się w POLCE trochę spokojniej,  ale równie

interesująco.  Zapraszamy ponownie do Klubu Książki i Taalcafé , a także na

konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych FNV i spotkanie z

Juridisch Loket dotyczące darmowej pomocy prawnej. Nie zabraknie też

warsztatów świątecznych i naszego wsparcia dla WOŚP 2023.

Na koniec składamy Wam, drogie Polki,  najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,  wytchnienia w biegu,

czasu dla siebie i bliskich.  Wesołych świąt!

Harmonogram na grudzień

Piątek 2 grudnia

18.30 Klub Książki

20.00 Kreatywne warsztaty świąteczne

Środa 7 grudnia

19.00 Wszystko na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii

Piątek 9 grudnia

18.00-19.30 Taalcafé

18.30-19.30 Konsultacje z holenderskiego prawa pracy z FNV

20.00 Wszystko o darmowej pomocy prawnej w Holandii. Część II: Juridisch

Loket.

Środa 14 grudnia

20.00 Co nowego w WOŚP? Haski �nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2023 (online).

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu wpisujemy

się na listę obecności. 

Uwaga:  Na niektóre spotkania w naszej siedzibie obowiązują
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E-mail FACEBOOK

Zapisz się ! FACEBOOK

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Piątek 2 grudnia,  godz.  18.30

Klub Książki

Zapraszamy do naszego grona moli

książkowych.  Tematem

przewodnim grudniowego

spotkania będą adaptacje dzieł

literackich.  

Zapewne masz wyrobione zdanie na

temat obejrzanych �lmów inspirowanych utworami literackimi. Chciałabyś się

tym z nami podzielić, podyskutować? A może chcesz spędzić czas w miłym

towarzystwie przy kawie i herbacie? 

Każdy pretekst jest dobry do wyjścia z domu i poznania ciekawych ludzi.

Zapraszamy!

Facebook

Piątek 2 grudnia,  godz.  20.00

Kreatywne warsztaty

świąteczne

Kochani,  w tym roku świąteczne

warsztaty kreatywne to będzie

bomba! Będziecie mogły wykonać

bombki � lcowe,  które ozdobią

Wasze choinki,  a dla bardziej

zaawansowanych będą do uszycia świąteczne skarpety.  

Jest to możliwe tylko dzięki temu, że pieczę nad Wami roztoczą dwie serdeczne,

ale i profesjonalne w swoim fachu Marysia z Kolorowej Nitki oraz Agata z

MAGAT , znane Wam już dobrze z innych spotkań i warsztatów w Polce. 

I uwaga! Tym razem przywiozą maszyny do szycia oraz do haftu! Będziecie

mogły spersonalizować skarpety wyszywając na nich własne inicjały!

Dodatkowe korzyści z zajęć to poznanie podstawowych funkcji maszyny do

szycia. Jeśli wam się spodoba, będziemy szykować więcej akcji przy maszynach.

Na warsztaty obowiązują zapisy,  liczba miejsc ograniczona.

Wstęp:  5 euro
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Wyśl i j  email FACEBOOK

Środa 7 grudnia,  godz.  19.00

Wszystko na temat

ubezpieczenia

zdrowotnego w Holandii

W czasach wysokiej in� acji i

rosnących wydatków warto

przyjrzeć się swojemu obecnemu

ubezpieczeniu zdrowotnemu i być może zdecydować się na zmianę

ubezpieczyciela i/lub pakietu ubezpieczeniowego.  Nie wiesz,  czym się

kierować przy zmianie polisy ? Postaramy się pomóc Ci w tym na

specjalnym szkoleniu 7 grudnia (środa) o godz.  19.00! 

Na kursie tym dowiesz się między innymi:

jakie są rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno podstawowych, jak i

dodatkowych

które koszty pokrywa podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, a które

dodatkowe ubezpieczenie

co to jest eigen risico i eigen bijdrage

co to jest ubezpieczenie ‘’przez gminę’’ i dla kogo ono jest przeznaczone

co możesz zrobić, jeśli nie jesteś w stanie opłacać swoich składek.

Szkolenie poprowadzi specjalistka 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 zarządzaniem Twoimi domowymi

� nansami z pracownikiem socjalnym, Anią Gołębiowską .

Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub

mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Wstęp wolny.

Piątek 9 grudnia,  godz.  18.30 -19.30

Konsultacje z

holenderskiego prawa

pracy z FNV

Zapraszamy na indywidualne

konsultacje z prawa pracy w

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.

https://polkacentrum.nl/pl/kalendarz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_juz_od_4_lat_dziala_dla_was_nie_zwalniamy_tempa&utm_term=2022-12-01
mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/events/822966178761477/?ref=newsfeed&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_juz_od_4_lat_dziala_dla_was_nie_zwalniamy_tempa&utm_term=2022-12-01
https://polkacentrum.nl/pl/kalendarz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_juz_od_4_lat_dziala_dla_was_nie_zwalniamy_tempa&utm_term=2022-12-01
https://www.facebook.com/POLKA-Centrum-voor-Poolse-Vrouwen-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_juz_od_4_lat_dziala_dla_was_nie_zwalniamy_tempa&utm_term=2022-12-01
mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-Centrum-voor-Poolse-Vrouwen-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_juz_od_4_lat_dziala_dla_was_nie_zwalniamy_tempa&utm_term=2022-12-01


Konsultacje są bezpłatne , a prowadzi je dla Was każdego miesiąca Anna

Laczewska , przedstawicielka holenderskich związków zawodowych FNV.

Facebook

Piątek 9 grudnia,  godz.  20.00

Wszystko o darmowej

pomocy prawnej w

Holandii. Część II:

Juridisch Loket.

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?

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

możesz liczyć na pomoc ze strony Juridisch Loket (punkt bezpłatnych

porad prawnych) w Holandii.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania tej instytucji? Masz

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

Przyjdź  zatem na nasze spotkanie!

Wstęp wolny.

Facebook

Środa 14 grudnia,  godz.  20.00

Haski � nał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy 2023

(online)

Chcecie dowiedzieć się ,  kiedy dokładnie

odbędzie się kolejny,  tym razem już  31.  Finał

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 

O tym, jak możemy wesprzeć WOŚP i jakie niespodzianki dla nas tym razem

przygotowała haska ekipa rozmawiamy z jej szefową, Renatą Czerwonką .

Podczas naszej transmisji na żywo online czekamy na Wasze komentarze,

pytania oraz sugestie.

Serdecznie zapraszamy na nasz fanpage na Facebook’u:  POLKA – Centrum

voor Poolse Vrouwen!
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Facebook fanpage

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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