
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polk i!

Za nami intensywny rok,  w którym bardzo dużo się działo.  

Krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń:  Dzień Babci i Dziadka,

Dzień Kobiet z teatrem de Nieuwe Regentes,  polski obiad dla mieszkańców

naszej dzielnicy,  festiwal kultur w Segbroek,  wspólna kolacja z kobietami z

Transvaal,  urodziny Polki,  zdobycie Certy� katu Haskich Organizacji

Wolontariackich – wielka duma!!! 

Obejrzyj zdjęcia z tych wydarzeń.  Kliknij tutaj!

Ponadto prawie 80 różnych spotkań, warsztatów i szkoleń; prawie 1500 osób,

które wzięły w nich w ubiegłym roku udział; ponad 6000 osób, do których
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dotarłyśmy online i ponad 3000 fanów, którzy stale śledzą nasze poczynania na

FB! 

Naszymi gośćmi w 2022 roku były m.in. takie organizacje jak UWV, Huurteam,

Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, Taalhuis, ROC Mondriaan, Gemeente

Den Haag czy CJG. Rok 2022 to także czas licznych wspólnych inicjatyw z

takimi organizacjami jak Participatie Keuken, Haags Verhaal, Kunstmuseum

Den Haag, Polish Professional Women in The Netherlands czy Wijks.

To wszystko nie mogłoby się także wydarzyć,  gdyby nie gigantyczna praca

naszych 25 fantastycznych i zawsze chętnych do działania wolontariuszek.

Dziewczyny – z całego serca dziękujemy za Wasz czas i wysiłek.  Jesteście

nieocenione!

Z Nowym Rokiem nowym krokiem śmiało idziemy dalej.  Planujemy dla Was

szereg ciekawych inicjatyw i ogłaszamy rok 2023 Rokiem Zdrowia!

Na naszych spotkaniach będziemy poruszać zarówno tematy związane z

pro� laktyką zdrowia � zycznego,  jak i psychicznego.  Do współpracy

zaprosiłyśmy m.in.  lekarza domowego oraz kilku psychologów i coachów,

którzy będą dzielić się z nami swoją wiedzą .

Ruszamy także z grupą wsparcia kobiet na emigracji.  Nie zabraknie także

tematów związanych z samorozwojem osobistym, jak i zawodowym.

Będziemy organizować zarówno spotkania stacjonarne,  jak i webinary,

warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje.  Obserwujcie nas na naszej

stronie na FB,  czytajcie newslettery i bądźcie na bieżąco! Będzie się działo!

Z okazji Nowego Roku życzymy sobie, by wszystkie nasze plany udało się

zrealizować. A Wam drogie Polki życzymy roku pełnego ciekawych,

rozwijających wyzwań, realizacji Waszych marzeń i noworocznych postanowień,

zdrowia i wsparcia najbliższych w drodze do Waszych celów!

Do zobaczenia w POLCE!

Harmonogram na styczeń

Środa 11 stycznia

19:00 Jak oszczędzać w kryzysie

Piątek 13 stycznia

18.00-19.30 Taalcafé

18.30 Info Plaza

19.30 Klub Książki

Piątek 20 stycznia

20.00 Dzień Babci i Dziadka - warsztaty kreatywne

Czwartek 26 stycznia

12.30 Dzień Babci i Dziadka w centrum de Regenvalk

Piątek 27 stycznia

18.30 Grupa wsparcia dla kobiet na emigracji

20.00 Rozwód w Holandii (webinar)
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E-mail FACEBOOK

Niedziela 29 stycznia

12.00-17.00 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hadze

Uwaga! Jeśli chcesz mieć pewność, że newsletter zawsze będzie do

Ciebie dostarczony to sprawdzaj również inne foldery / spam.

Następnie kliknij na: „Zgłoś, że to nie jest spam” lub przenieś

wiadomość do swojego folderu głównego, w przeciwnym razie

wiadomość zostanie po pewnym czasie usunięta.

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 stycznia,  godz.  19.00

Jak oszczędzać w

kryzysie

Stale martwisz się o stan swojego

konta? Obawiasz się o swoje

miesięczne opłaty,  nieprzewidziane

wydatki i raty ? Chcesz w końcu

ustabilizować swoją sytuację

� nansową ,  wziąć sprawy w swoje ręce i zabrać się za porządne planowanie

budżetu domowego? To spotkanie jest dla Ciebie!

Doradzimy m.in.:

jak oszczędzać i na czym

jak zarezerwować pieniądze na tzw. niespodziewane wydatki (np.pralkę)

co można zrobić z drogimi abonamentami

czym są eigen risico i eigen bijdrage

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

ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.

Spotkanie poprowadzi specjalistka ds.  budżetu i pomocy � nansowej z

gminy Haga (spotkanie będzie tłumaczone na język polski).  

Udział w spotkaniu uprawnia Was do dodatkowych 4 bezpłatnych,

indywidualnych konsultacji dotyczących zarządzania domowymi � nansami

z pracownikiem socjalnym Anią Gołębiowską .

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na

Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.
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Zapisz się FACEBOOK

Wyśl i j  email FACEBOOK

Wstęp wolny!

Piątek 13 stycznia,  godz.  18.30

Info Plaza czyli

indywidualne

konsultacje dotyczące

prawa pracy i � nansów

Serdecznie zapraszamy na nowy

cykl indywidualnych spotkań pod

hasłem Info Plaza! 

Już  od stycznia raz w miesiącu będziecie mogli skorzystać z

indywidualnych porad zaproszonych przez nas specjalistów z różnych

dziedzin życia w Holandii.  Konsultacje będą dotyczyć m.in. praw

pracowniczych, osobistych �nansów oraz możliwego wsparcia socjalnego dla

osób w trudnej sytuacji.

W styczniu zapraszamy na indywidualne konsultacje z:

1. pracownikiem socjalnym Anną Gołębiowską ,  na których będzie można:

uzyskać informacje dotyczące spraw socjalnych

poprosić o poradę w sprawach dotyczących � nansów

uzyskać pomoc w tłumaczeniu pism urzędowych

skonsultować inne problemy natury administracyjno-� nansowej,

2. przedstawicielką związków zawodowych FNV Anną Laczewską na

konsultacje dotyczące prawa pracy i ochrony pracownika.

Obowiązują zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Konsultacje są bezpłatne.  

Piątek 13 stycznia,  godz.  19.30

Klub Książki

Pierwsze spotkanie naszego Klubu

Książki w nowym roku odbędzie się

tradycyjnie w piątek.  A ponieważ

będzie to piątek 13-go,  tematem

przewodnim spotkania będą

wróżby,  przesądy,  przeznaczenie.  

Każdy z nas czytał kiedyś książkę, w której los, karma, klątwa miały ogromny

wpływ na życie bohaterów, a i dziś wiele osób żyje wg przepowiedni tarota czy
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Zapisz się FACEBOOK

Zgłoś się FACEBOOK

horoskopu. I właśnie o popularności literatury z tym związanej porozmawiamy

podczas najbliższego spotkania.

P.S. Czarne koty mile widziane ;)

Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 20 stycznia,  godz.  20.00

Dzień Babci i Dziadka -

warsztaty kreatywne

Zapraszamy Was na nasze kolejne

kreatywne warsztaty!

Tym razem z okazji nadchodzącego

Dnia Babci i Dziadka spotykamy się ,

aby stworzyć dla Seniorów z naszej dzielnicy coś specjalnego – będziemy

szyć piękne tulipany , które wręczymy im tydzień później podczas specjalnego

spotkania zorganizowanego dla nich w czwartek 26 stycznia w naszym centrum

de Regenvalk. Wszystkie kreatywne dusze mile widziane!

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Wstęp wolny.

Czwartek 26 stycznia,  godz.  12.30

Dzień Babci i Dziadka w

centrum de Regenvalk

Jest to już  naszą tradycją ,  że co

roku wspólnie z seniorami z

centrum Regenvalk celebrujemy

Dzień Babci i Dziadka.  Specjalnie dla

nich przygotowujemy poczęstunek i

własnoręcznie wykonane prezenty. 

By zorganizować tę imprezę ,  potrzebujemy również  Twojego wsparcia.  Jeśli

chcesz podarować seniorom uśmiech i trochę swojego czasu, zgłoś się do

20.01.2023 i pomóż  w przygotowaniach tego święta . Razem możemy więcej!

Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub mailem:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 27 stycznia,  godz.  18.30
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Zapisz się FACEBOOK

Wyśl i j  swoje pytanie FACEBOOK

Grupa wsparcia dla

kobiet na emigracji

Emigracja to ogromna zmiana w

życiu całej rodziny.  Układasz swoje

życie od nowa,  starając odnaleźć się

w nowym otoczeniu.  Jesteś

zagubiona,  to całkiem normalne.

Może przydać Ci się pomoc oraz

wsparcie innych kobiet,  które

również  były na Twoim miejscu i doskonale Cię rozumieją .

Jeśli stajesz przed trudnymi życiowymi wyborami i nie wiesz, którą drogą pójść;

czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań; masz problemy lub

przeżywasz kryzys w relacjach z innymi ludźmi – partnerem, dziećmi,

współpracownikami; znalazłaś się w trudnej sytuacji zawodowej lub osobistej, to

właśnie takie spotkania mogą okazać się wspaniałą odskocznią i możliwością

przepracowania swoich spraw. Dołącz do naszej grupy wsparcia dla kobiet na

emigracji i skorzystaj z doświadczeń i pomocy innych kobiet z naszego

Centrum.

Spotkania odbywać się będą cyklicznie,  wstęp wolny.

Zapisy mailowo na adres:  inschrijven@polkacentrum.nl  lub wysyłając

wiadomość przez nasz fanpage na Facebook.

Piątek 27 stycznia,  godz.  20.00

Rozwód w Holandii

(webinar)

Rozwód to zdaniem psychiatrów

badających zjawisko stresu druga

najbardziej stresująca sytuacja w

życiu.  Rozwód na emigracji jest

niewątpliwie dodatkowo obciążający.

Dlatego też chcąc ograniczyć stres związany z rozstaniem, warto przygotować

się do postępowania rozwodowego i zapoznać się z jego przebiegiem w

Holandii. 

Nasz gość,  pan mecenas Michael Chylinska z Zaandam pomoże nam

zorientować się w przebiegu sprawy rozwodowej i odpowie na nasze

pytania zadawane podczas webinaru.  Serdecznie zapraszamy!

P.S.  Jeżeli masz pytania dotyczące tego tematu,  możesz przesłać je do nas

już  teraz poprzez Messenger lub mailowo:   info@polkacentrum.nl 

Niedziela 29 stycznia,  godz.  12.00-17.00
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Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy w Hadze

Jak co roku Centrum POLKA wspiera akcję

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  I tym

razem nie zabraknie nas na Wielkim Finale w

Hadze! 

Zapraszamy serdecznie na nasze stoisko

podczas � nału – dołóżmy razem cegiełkę do

wspólnej akcji walki z sepsą! Liczymy na Was – do zobaczenia w zalencentrum

Opera na Fruitweg 28-34 w Hadze!

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

https://polkacentrum.nl/pl/kalendarz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/o1h0v7m7z9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/o1h0v7m7z9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/o1h0v7m7z9
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/o1h0v7m7z9
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f31683076376d377a39
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f31683076376d377a39
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05
mailto:info@polkacentrum.nl
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f31683076376d377a39
https://www.mailerlite.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=polka_oglasza_rok_2023_rokiem_zdrowia&utm_term=2023-01-05

