
Bekijk deze email in je browser

Beste vrienden van POLKA!

Een intens 2022 ligt achter ons,  een jaar waarin we veel gedaan en bereikt

hebben.

We zijn begonnen met een reeks informatiebijeenkomsten onder de vlag

van Info Plaza.  In het kader van dit project kun je een afspraak maken voor

individueel overleg met deskundigen op het gebied van arbeidsrecht,

persoonlijke � nanciën en thuisadministratie,  mogelijke � nanciële steun

van overheidsinstellingen,  alsmede advies inwinnen bij een Poolse juridisch

adviseur over zaken waarvoor in Polen actie moet worden ondernomen.

Details van de consulten vind je hieronder, aarzel niet om er gebruik van te

maken - ze zijn er voor jou!

Vorige maand hadden we ook het buitengewone genoegen een

ontmoeting met prinses Laurentien bij te wonen in het Haagse theater De

Vaillant.  De avond was gewijd aan sociale kwesties die speciale aandacht

behoeven, en wij waren bijzonder blij om samen met onze vrijwilligers aan deze

zeer interessante avond deel te kunnen nemen.

Een onmisbaar deel van onze agenda in januari was de viering van Oma en

Opa Dag in centrum de Regenvalk.  Senioren die in de buurt van ons centrum

wonen, konden ons, onze cultuur en tradities beter leren kennen, evenals onze
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humor, gastvrijheid en ons organisatietalent. De handgemaakte geschenken

zullen hen waarschijnlijk nog lang herinneren aan de leuke en warme sfeer van

onze bijeenkomst.

We sloten januari af met de 31e Grote Finale van het Groot Orkest van de

Kerstliefdadigheid in Den Haag.  POLKA had hier een eigen stand waar geld

in werd gezameld ten behoeve van Poolse kinderziekenhuizen.

Bekijk meer foto's. Klik hier!

En wat staat je in februari te wachten bij POLKA? Zoals altijd:

ontmoetingen,  workshops,  steun in moeilijke situaties,  maar ook een

goede sfeer,  warme kof� e en thee en dansen.  Kijk zelf maar!

De agenda voor februari

Vrijdag 3 februari

18.30 Dansles met Alisiya

18.30 Info Plaza – individuele spreekuren over arbeidsrecht in Nederland

19.00 Stichting Leergeld - informatieavond en individuele consulten

20.00 Boekenclub

Vrijdag 10 februari

18.30 Dansles met Alisiya

20.00 Project Talentcoach

Vrijdag 17 februari

18.00-19.30 Taalcafé

18.30 Dansles met Alisiya

18.30 Info Plaza: individuele spreekuren over privaat- en familierecht in Polen

20.00 Alles over depressie (webinar)

Woensdag 22 februari

19.00 Hoe te sparen in tijden van crisis

Vrijdag 24 februari

18.00-19.30 Taalcafé

18.30 Dansles met Alisiya
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E-mail FACEBOOK

Schrijf  je in! FACEBOOK

20.00 Steungroep voor vrouwen: assertiviteit en grenzen stellen

Let op:  Kijk ook bij ongewenste e-mail / spam als je de nieuwsbrief

niet aantreft. Klik dan op: "Het bericht is geen ongewenste spam",

anders wordt het bericht na enige tijd door uw provider verwijderd.

Let op:  voor sommige bijeenkomsten bij ons in het centrum is

registratie verplicht.  Dat kan door een bericht  via e-mail of 

 Facebook Messenger naar ons te sturen.

Vrijdag 3 februari om 18.30 uur

Info Plaza: individuele

spreekuren over

arbeidsrecht in

Nederland

Wij nodigen je graag uit voor een

nieuwe reeks individuele

spreekuren onder de vlag van Info Plaza! Vanaf januari kun je meerdere

keren per maand pro� teren van individueel advies van onze uitgenodigde

specialisten op verschillende aspecten van het leven en werken in

Nederland.  Een spreekuur zal gaan over onderwerpen als arbeidsrechten,

persoonlijke �nanciën en mogelijke sociale steun voor mensen in moeilijke

situaties.

Aanstaande vrijdag nodigen wij je uit voor individuele consulten met:

1. een vertegenwoordiger van de FNV-vakbond Anna Laczewska voor

een consult over arbeidsrecht en bescherming van werknemers.

2. een vertegenwoordiger van de Stichting Leergeld, na een

informatieavond over �nanciële ondersteuning die deze organisatie biedt

(zie hieronder).

De consulten zijn gratis,  maar inschrijving is vereist via onze Facebook

Messenger of per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 3 februari om 19.00 uur

Stichting Leergeld –

infoavond en individueel

spreekuur
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Fiets, computer of telefoon; welk kind

heeft dat nou niet nodig?

Noodzakelijke dingen, maar niet elke

ouder kan ze betalen. Hoe zit het met

buitenschoolse activiteiten voor onze

kinderen? Of een noodzakelijke out�t

voor sport of een muziekinstrument

om hun passies en talenten te

ontwikkelen? 

Wat als we deze kosten niet kunnen dragen?

Kom naar POLKA voor een informatiegesprek met een medewerker van

Stichting Leergeld Den Haag en ontdek of je hun steun kunt gebruiken om

je kind de bovenstaande zaken te bieden.  

Met de informatieavond van Leergeld lanceren we een serie reguliere

spreekuren over materiële ondersteuning van deze organisatie voor Haagse

gezinnen.

Gratis toegang.

Facebook

Vrijdag 3 februari om 20.00 uur

Boekenclub

Kom naar een Boekenclub

bijeenkomst! Het onderwerp van de

avond is persoonlijke ontwikkeling.

Dankzij die ontwikkeling verwerven

en verdiepen we niet alleen onze

kennis en verbeteren we onze

vaardigheden, maar versterken we ook ons gevoel van zelfredzaamheid en

kracht. Daarmee kunnen we ons persoonlijke en professionele leven zo inrichten

dat het ons voldoening en een gevoel van vervulling geeft. 

Een van de boeken die je daarbij kunnen helpen is "The Sky Campaign"

van Justyna Łukaszczyk.  De auteur zal de speciale gast zijn van onze

Boekenclub, dus er zal gelegenheid zijn om te praten, vragen te stellen en het

boek te kopen - gesigneerd, natuurlijk, en zelfs met een persoonlijk bericht! Mis

deze bijzondere bijeenkomst niet,  we ontvangen niet vaak Poolse auteurs

in Den Haag.

De bijeenkomst zal ook online worden gestreamd.  Je bent van harte

welkom!

Facebook

Vrijdag 10 februari om 20.00 uur

Project Talentcoach
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Reserveer je plek! FACEBOOK

Het kan iedereen overkomen.  Je

bent je baan kwijt en werkloos. Of om

een   andere reden kom je amper rond.

Je zou graag iets in je leven willen

veranderen, jezelf ontwikkelen, je

dromen waarmaken, maar je weet

niet zo goed hoe je dit aan moet

pakken. Je twijfelt aan jezelf en vraag

je af wat je nog meer kunt doen.

Klinkt dit bekend? We hebben goed

nieuws voor je!

We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst over het project

Talentcoach waarin je samen met een individuele trainer je talenten

ontdekt en opnieuw in je eigen kunnen gelooft.

Beperkt aantal plaatsen,  inschrijven verplicht.  Gratis toegang.

Vrijdag 17 februari om 18.30 uur

Info Plaza: individuele

spreekuren over

� nanciën en privaat- en

familierecht in Polen

Deze keer nodigen wij je uit voor

individuele consulten met:

1.  maatschappelijk werkster Anna Gołębiowska,  waar je:

informatie kunt inwinnen over sociale kwesties

advies kunt vragen over �nanciële zaken

hulp kunt krijgen bij het vertalen van of�ciële brieven

haar kunt raadplegen over andere problemen van administratieve en

�nanciële aard;

2.  Poolse jurist Marta Irla-Sowińska waarbij je haar kunt raadplegen over

kwesties in verband met de noodzaak van het nemen van maatregelen in Polen,

in het bijzonder over:

erfeniszaken

regularisatie van de juridische status van in Polen gelegen onroerend

goed - verdeling van eigendom na echtscheiding;

familiezaken (verhoging van de alimentatie, omgang met het kind,

ouderlijk gezag, echtscheiding, enz);

geschillen met een aannemer;

civiele en commerciële geschillen.

(Advies geldt niet voor strafzaken).

Tijdens een individueel gesprek zal onze adviseur het probleem helpen

uitleggen, een mogelijk actiepad schetsen, aangeven welke acties in Polen

https://polkacentrum.nl/agenda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/events/822966178761477/?ref=newsfeed&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://polkacentrum.nl/agenda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02


Meld je aan! FACEBOOK

Schrijf  een email! FACEBOOK

Stuur je vraag FACEBOOK

moeten worden ondernomen en een korte brief helpen samen te stellen.

Consulten zijn gratis.

Vrijdag 17 en 24 februari

Taalcafé: Nederlandse

conversatielessen

Kom gezellig langs bij Taalcafé en

doe mee aan de conversatielessen

Nederlands voor iedereen.

Onder begeleiding van onze

vrijwilligster Carolien zullen we in gesprek gaan over verschillende actuele en

interessante onderwerpen.

Vrijdag 17 en 24 februari om 18.00-19.30 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Gratis toegang.

Vrijdag 17 februari om 20.00 uur

Alles over depressie.

Webinar met een Poolse

psychiater.

23 februari is de Internationale Dag

tegen depressie.  Veel mensen

twijfelen of ze naar een psychiater of

een psychotherapeut moeten gaan. Ze weten niet of het gewoon verdriet is of

al een depressie. Depressie kan en moet behandeld worden. 

Tijdens de bijeenkomst met de Poolse psychiater Rami Jerzy Abi Akar wordt

gesproken over wat depressie is en hoe het tegenwoordig wordt behandeld, en

onze gast zal ook online vragen van de deelnemers beantwoorden. 

Het webinar vindt plaats op onze Facebook-pagina en is voor iedereen

toegankelijk.

Woensdag 22 februari om 19.00 uur

Hoe te sparen in tijden

van crisis

Maak je je voortdurend zorgen over

het saldo op je bankrekening, je

maandelijkse betalingen,

onverwachte uitgaven en
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Reserveer je plek! FACEBOOK

Meld je aan! FACEBOOK

a�ossingen? Je wilt eindelijk je

�nanciële situatie stabiliseren, het heft in eigen handen nemen en een goed

huishoudbudget opstellen? Dan is deze bijeenkomst voor jou!

Tijdens deze interactieve avond gaan we het o.a.  over de volgende hebben:

hoe te besparen en waarop

hoe geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven (bv. wasmachine)

wat je kunt doen met dure abonnementen

wat eigen risico en eigen bijdrage zijn

hoe een (verplichte!) WA-verzekering voor particulieren en een

inboedelverzekering te kiezen.

De bijeenkomst wordt geleid door een specialist op het gebied van

huishoudbudget en �nanciële steun van de gemeente Den Haag en wordt in

het Pools vertaald. 

Deelname aan de bijeenkomst geeft je recht op vier extra gratis individuele

consulten over het beheer van de huishoud� nanciën met maatschappelijk

werkster Anna Gołębiowska.

De consulten zijn gratis,  maar inschrijving is vereist via onze Facebook

Messenger of per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 24 februari om 20.00 uur

Steungroep voor

vrouwen: assertiviteit en

grenzen stellen

Tijdens de bijeenkomst zullen we

bekijken hoe we relaties hebben

opgebouwd met onszelf en met

anderen en hoe we onszelf kunnen helpen om deze relaties bevredigend

en ondersteunend te maken.  

We zullen praten over grenzen.  Over hoe ze te herkennen en waarom, en hoe

ze te bewaken. We kijken naar onszelf, wat ons ervan weerhoudt onze grenzen

te beschermen en welke innerlijke valkuilen we in onszelf moeten herkennen en

begrijpen om in harmonie met onszelf grenzen te kunnen stellen.

Gratis toegang,  maar inschrijving is vereist via onze Facebook Messenger of

per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Tot ziens in POLKA!
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Zij steunen ons

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

Nederland 

info@polkacentrum.nl

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om

onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/a2y2m3f1p1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/a2y2m3f1p1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/a2y2m3f1p1
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/a2y2m3f1p1
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613279326d3366317031
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613279326d3366317031
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02
mailto:info@polkacentrum.nl
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613279326d3366317031
https://www.mailerlite.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wat_staat_je_in_februari_te_wachten_bij_polka&utm_term=2023-02-02

