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Dzień Kompetencji PUNO i PPL
15.04.2012 od 10:00 do 19:00 | POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF

Serdecznie zapraszamy na Dzień Kompetencji współorganizowany przez PUNO i PPLw POSK już w niedzielę 15
kwietnia!
gdzie o godzinie 11.15 rozpocznie sie wykład zatytułowany "Bankowość codzienna a twoje możliwości kredytowe",
czyli próba odpowiedzi na pytania:
1. Jak odpowiednio prowadzić rachunek bankowy, żeby zwiększyć zdolność kredytową?
2. Czy karta kredytowa i overdaft pomogą nam, czy przeszkodzą w dostępie do taniego kredytu?
3. Mortgage - często najpoważniejsze zobowiązanie finansowe w życiu - kiedy i jak podjąć dobrą decyzję?
4. Inne produkty bankowe - potrzebne nam czy nie?
poprowadzony przez Łukasza Filima, ktory pracuje w bankowości detalicznej oraz obecnie pełni rolę
Wice-przewodniczacego PPL.
a dodatkowo w programie
10:00 – 11:00 „Moja sztuka autoprezentacji” – Anamika Kumar i Beata Jachym-Bujoczek ZPS PUNO
Nasza autoprezentacja jest tak samo ważna, jak nasze kwalifikacje, doświadczenie czy wiedza, którą posiadamy.
Umiejętna prezentacja własnej osoby jest formą komunikacji, która pomaga nam realizować cele w życiu osobistym i
zawodowym. Rozmowa kwalifikacyjna jest jedną z tych sytuacji życiowych, które wystawiają ją na próbę. Jeśli chcesz
dowiedzieć się o różnicy pomiędzy nauką konwencjonalną i nauką opartą n doświadczeniu, przećwiczyć odpowiedzi na
pytania z rozmowy kwalifikacyjnej i dowiedzieć się, jakie dobre nawyki pomogą ci łatwiej osiągać postawione cele,
serdecznie zapraszamy na warsztat!
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11:15 - 12:15:
„Bankowość codzienna a Twoje możliwości kredytowe” - Łukasz Filim, PPL
12:30 - 13:30:
"Życiofajowoholizm - neologizm czy nowy trend istnienia” - Dagmara Chmielewska, HURAGAN SERC
Młoda Polonia w Londynie to nowa energia, odwaga prezentacji osobistego postrzegania rzeczywistości oraz
budowania pozytywnego wizerunku. Kreuje postęp, rozwój personalny i grupowy w sposób żywy oraz niezwykle
aktywny. Tworzy przy okazji nowy trend lingwistyczny, obyczajowy i kulturowy. Cieszy się entuzjastycznym
nastawieniem do działań niosących powszechne dobro i w taki sposób przyciąga coraz więcej chętnych, którzy
dołączają do Życiofajowoholikow - Funlifeholic.
13:45 - 14:45 :
„Jak komunikować się efektownie i efektywnie” - Jakub Pawłowski, ToastMasters / Polish Your Polish
Chcesz poprawić efektywność swoich wystąpień? Mówić przekonująco i umiejętnie prowadzić dyskusje? Wiedzieć jak
sobie poradzić z niespodziewanym pytaniem od szefa, teściowej, dziecka, współpracownika? Jeśli odpowiedź brzmi
TAK, to zapraszamy na warsztat, który poprowadzą doświadczeni członkowie z ‘Polish Your Polish’ Toastmasters.
14:45 - 15:30:
przerwa na lunch
15:30 - 16:30:
Akademia Mężczyzny -„Dom, syn, drzewo i co dalej?” - Przemysław Potorski, Koło Naukowe PUNO
Warsztat, który mówi o seksualności mężczyzn, sposobach jej wyrażania a także zdrowiu psychoseksualnym. Warsztat
jest otwarciem Akademii Mężczyzny - nowego projektu Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie.
16:45 - 17:45:
„Gwałt? To mnie nie dotyczy... Ale czy na pewno?” - Monika Ślązak, Koło Naukowe PUNO
Warsztat będzie o sposobach unikania sytuacji zagrożenia, rozbudzeniu świadomości, ze gwałt dotyczyć może każdego
oraz informacji o tym, jak możemy chronić dzieci oraz jak rozmawiać o tych "trudnych tematach". Skierowany będzie
do ludzi, których obchodzi los innych oraz rodziców.
18:00 - 19:00:
„Miłosny dotyk” - Urszula Kaźmierska, Koło Naukowe PUNO
Warsztat dla tych, którzy chcą w subtelny sposób zadbać o dobre samopoczucie swojego partnera/ki, zrelaksować go,
interakcja poprzez delikatny masaż, zadbanie o potrzeby swojej drugiej połówki, poznawanie własnego ciała a przez to
pogłębianie więzi miedzy partnerami.

Dobrze wiemy, że kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne to trzy główne zespoły cech charakteryzujących
każdego człowieka, każdą grupę ludzi, każdą społeczność. Polacy, z uwagi na to, że są najliczniejszymi
kontynentalnymi Europejczykami w Wlk. Brytanii, znani są powszechnie z tego, że chcą się uczyć, chcą być dobrzy w
tym, co robią i chcą się wyróżniać z tłumu.
W niedzielę, 15 kwietnia 2012, od 10:00 do 18:00, na PUNO - IIIp.POSK, specjaliści swoich dziedzin z: Polskiego
Uniwersytetu Na Obczyźnie, Polish Professionals in London, Hurricane of Hearts i ToastMasters (Polish Your Polish),
aktywizować i śrubować będą kompetencje uczestników prowadzonych przez siebie warsztatów.
A warsztaty te będą dotyczyć zarówno spraw osobistych, jak i zawodowych, a nawet społecznych. Ilość miejsc jest
ograniczona - zgłoszenia ślemy na: zps@puno.edu.pl | WSTĘP w zasadzie WOLNY, niemniej zbierać będziemy po £5
(słownie: pięć funtów brytyjskich), na leczenie w Londynie 3- letniej Wiktorii z Polski, która cierpi na raka oka (na
temat „Wiktorii w Londynie” czytaj na: Facebook).
iCal - jedno wydarzenie
wróć

2z3

Dzień Kompetencji PUNO i PPL - Kalendarium - Polish Professionals ...

https://www.polishprofessionals.org.uk/kalendarium/dzien-kompetencj...

jrobin.net projektowanie stron internetowych Polish Professionals in London 2009 | Regulamin | 0.0923152 | 6

3z3

