Sprawozdanie z XXIV Konferencji EUFASA, Paryż 19-20.05.2008

W dniach 19-20 maja 2008 odbyła się w Paryżu doroczna, XXIV Konferencja EUFASA,
przygotowana przez francuskie stowarzyszenie Association Française des Conjoints d'Agents
du Ministère des Affaires Etrangères przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Francji.
Wzięli w niej udział reprezentanci 20 stowarzyszeń członkowskich z krajów Unii
Europejskiej, uprzywilejowani obserwatorzy ze Szwajcarii i Islandii oraz zaproszeni goście –
przedstawiciele 16 placówek dyplomatycznych w Paryżu.
W skład delegacji polskiej wchodziły Ewa Pernal- Prezes i Grażyna Prawda- Wiceprezes
Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP. Obserwatorem z Ambasady RP w Paryżu była
Aleksandra Orłowska – małżonka ambasadora i członek Zarządu naszego Stowarzyszenia.
W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Francji delegatów powitał Gerard Errara,
Sekretarza Generalnego we francuskim MSZ. Uczestnicy konferencji zostali także przyjęci
przez małżonkę Ministra Spraw Zagranicznych Christine Ockrent. Konferencję zamknęła
Emmanuelle d’Achon – Dyrektor ds. Personalnych we francuskim MSZ.
W pierwszym dniu obrad przedstawiono raporty następujących grup roboczych:
1. Cudzoziemscy współmałżonkowie – problemy z podejmowaniem pracy w kraju i za
granicą
2. Praca współmałżonków za granicą
3. Praca wolontariacka (obszerna prezentacja Dominique Thierry – Wiceprezesa
„Wolontariatu Francji” )
Ponadto dokonano prezentacji nowego portalu InterNations przez jego współtwórcy
współwłaściciela Malte Zeeck. Portal ten jest interesującą platformą wymiany informacji i
doświadczeń wśród osób zatrudnianych poza granicami swego kraju i może być pomocny w
znalezieniu pracy w nowym miejscu pobytu.
W drugim dniu obrad przedstawiono raporty następujących grup roboczych:
1. Emerytury
2. Ogólnodostępna strona internetowa EUFASY
oraz raport administratora sieci EUFASY.

Strona włoska wnioskowała o całkowitą zmianę szaty graficznej i treści internetowej strony
publicznej EUFASY, co wiązało się z jednorazową opłatą 150 Euro przez każdego członka
EUFASY. Ostatecznie przegłosowano częściowe ulepszenie tej strony i wiążący koszt 50
Euro od każdego kraju-członka.
Ponadto przegłosowano następujące zmiany w statucie EUFASY:
- zmianę nazwy „Internet Team” na „Steering Commitee”
- możliwość głosowania uchwał przez internet.

Na koniec Czechy, które w ramach swojej prezydencji unijnej w pierwszym półroczu 2009
roku zobowiązały się zorganizować konferencję EUFASA, ogłosiły termin i miejsce 26-28.
kwietnia w Pradze.
Prace EUFASY przez kolejny roku będą toczyć się w trzech obszarach:
I . Grupy robocze:
A/ Praca/zatrudnienie
o ubezpieczenia emerytalne
o szkolenia i pomoc dla wyjeżdżających pierwszy raz na placówkę i z niej
powracających
o dobre przygotowanie do lokalnego rynku pracy (pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne
itp.)
o kontynuacja edukacji w kraju i zagranicą jako atuty dla zatrudnienia
o paszport wolontariusza: certyfikat EUFASY

B/ Po powrocie do kraju
o przygotowanie do powrotu: sprawy ogólnorodzinne, pomoc dla dzieci, szkoły, szkoły
online
o szok kulturowy

II .Interaktywna EUFASA
o bieżący dozór i przygotowanie konferencji przez władze (Troika: Francja, Czechy i
Hiszpania) EUFASY
III. Układ z Lizbony (jaki wpływ na Eufasę)
o Prezentację przygotuje stowarzyszenie przy Komisji Europejskiej

Szczegółowe informacje i raporty, omawiające dokładnie sytuację w poszczególnych krajach
i stosowane tam rozwiązania znaleźć można na stronie internetowej:
www.eufasa.org/associations plus hasło dla naszego kraju (na życzenie może być
udostępnione przez Zarząd Stowarzyszenia).
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