POLNISCHE FR AU EN IN WIRTSCH AFT UND KULTUR

Zaproszenie
Szanowne Panie !
W ramach prezentacji naszego stowarzyszenia, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2010 w Wydziale
Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzecyzpospolitej Polskiej w Kolonii miałyśmy
przyjemność zapoznać Panie z działalnością naszego klubu.
Stowarzyszenie Nike2001 zrzesza kobiety pochodzenia polskiego różnych zawodów. Celem Nike2001 jest
m.in.
·

popieranie i umacnianie porozumienia między narodami polskim i niemieckim, przełamywanie barier
i stereotypów we wzajemnych stosunkach

·

promowanie kultury i tradycji polskiej w Niemczech

·

przygotowywanie i realizacja projektów propagującyh kulturę oraz gospodarkę polską

·

promowanie nieznanych talentów, wspieranie młodych artystów

·

popieranie równouprawnienia kobiet

·

aktywne wspieranie działalności gospodarczej polskich kobiet w Niemczech

·

nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie społecznej, kulturowej
oraz gospodarczej

·

współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami w Unii Europejskiej

·

wymiana aktualnych informacji ekonomicznych i kulturalnych

·

udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i odczytach

W piątek, 11.03.2011 o godz. 18.00 w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego
Rzecyzpospolitej Polskiej w Kolonii, An der Alteburger Mühle 6, 50968 Köln, odbędzie się spotkanie
przedstawicielek klubu z paniami zainteresowanymi przystąpieniem do naszego grona oraz aktywnym
współdziałaniem. Serdecznie zapraszamy Panie na to spotkanie. Chcemy przedstawić Paniom aktualne
projekty klubu, perspektywy i strategie oraz zamierzenia na rok bieżący i na kolejne lata. Przede wszystkim
jednak chcemy wspólnie przedyskutować proponowane wizje, pomysły, plany i marzenia oraz spróbować
ocenić, na ile są one możliwe do zrealizowania w ramach Nike2001 jak również ustalić harmonogram
wspólnych działań.
Cieszymy się na spotkanie z Paniami!
Prosimy o odpowiedź, czy skorzystają Panie z zaproszenia, na adres:
Anna.Herling@gmx.de
Serdecznie pozdrawiamy
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