Sprawozdanie
z
XXV Konferencji EUFASA
(European Union Foreign Affairs Spouses’ Association
– Stowarzyszenie Współmałżonków Służby Zagranicznej Unii Europejskiej)
Praga, 26-28.04.2009

W dniach 26-28.04.09 odbyła się w Pradze doroczna, XXV Konferencja EUFASA,
przygotowana przez czeskie stowarzyszenie SRP -MZV CR FOREIGN SERVICE SPOUSES´
ASSOCIATION) przy współpracy i pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Republiki
Czeskiej Karela Schwarzenberga oraz Wiceprezydenta Miasta Pragi Markety Reedovej.
Wzięli w niej udział reprezentanci 22 stowarzyszeń członkowskich z krajów Unii
Europejskiej, uprzywilejowani obserwatorzy ze Szwajcarii i Norwegii oraz zaproszeni goście
– przedstawiciele 12 placówek dyplomatycznych w Pradze.
W skład delegacji polskiej wchodziły Grażyna Prawda- prezes Stowarzyszenia Rodzin
Dyplomatów RP oraz Joanna Olendzka - wiceprezes. Obserwatorami z Ambasady RP w
Pradze były Panie Jolanta Wójcik-Niedzielska – radca ambasady oraz Ewa BorkowskaPastwa – małżonka ambasadora.
W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej delegatów powitała Edita Hrda,
Dyrektor Generalny Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych.
Uczestnicy konferencji zostali także przyjęci przez małżonkę prezydenta Czech Livię
Klausovą oraz wiceprezydenta miasta Pragi Marie Kousalokovą.
Konferencję zamknęła Marketa Sarbochova – Dyrektor ds. Personalnych w czeskim MSZ.
W pierwszym dniu obrad, po wygłoszeniu przemówienia okolicznościowego w związku z 25tą jubileuszową konferencją EUFASA przez inicjatorkę konferencji i reprezentantkę Włoch,
Francescę Vattani, przedstawiono raporty z całorocznych prac następujących grup roboczych:
1. Zatrudnienie współmałżonków – problemy z podejmowaniem pracy w kraju i za
granicą (prezentacja bazy danych dot. rynku pracy oraz certyfikatu EUFASA)
2. Ubezpieczenie zdrowotne w czasie pobytu na placówce
3. Jakie należy podjąć działania, by móc pozostać atrakcyjnym dla pracodawcy w
obliczu ciągłych wyjazdów, luk w życiorysie zawodowym etc.
4. Wykład nt. autoprezentacji, technik stosowanych w rozmowach kwalifikacyjnych z
ubiegającymi się o pracę, metod poszukiwania pracy
Dyskusję nt. raportów kontynuowano na warsztatach, które obejmowały dwa tematy:
certyfikat wolontariusza oraz metody poszukiwania pracy.

Certyfikat wolontariusza:
ustalono, że EUFASA będzie wystawiać certyfikat wolontariusza tym osobom ze
stowarzyszeń, które w wybitny sposób angażowały się w prace EUFASY. Również podobny
certyfikat, ale tzw. „rodzimy”, może wystawiać każde stowarzyszenie swoim członkom.
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Odrębną rekomendacją dla MSZ ma być propozycja wystawiania certyfikatów
wolontariusza lub podobnych poświadczeń przez szefów placówek dla tych
współmałżonków, którzy w sposób szczególny dobrowolnie i społecznie wykonywali prace
na rzecz placówki.
Wszystkie certyfikaty/opinie/poświadczenia mogą stanowić istotny element w poszukiwaniu
pracy.
W drugim dniu obrad administrator sieci internetowej EUAFASA zaprezentował całkowicie
zmienioną szatę graficzną i treść internetowej strony publicznej EUFASY. Komentarze i
uwagi do tej propozycji stowarzyszenia mogą wnosić do końca czerwca 2009.
Ponadto przeprowadzano następujące głosowania:
1. Jednogłośnie przedłużono na kolejne 2 lata umowę z administratorem sieci
internetowej EUFASA.
2. Nazwa EUFASA pozostaje niezmieniona, jednakże jej interpretacja brzmi: European
Union Foreign Affairs Spouses, Partners, Families Association t.j Europejskie
Stowarzyszenie Wspólmałżonków, Partnerów i Rodzin Dyplomatów (wcześniej
rozwinięcie skrótu odnosiło się jedynie do współmałżonków: European Union Foreign
Affairs Spouses Association)
Polska wstrzymała się od głosu, gdyż nasze ustawodawstwo nie przewiduje związków
partnerskich.
3. Zmiana statutowa EUFASA dot. składu tzw. Komitetu Kierującego (Steering
Committee. Tworzą go: Trio – Czechy, Hiszpania, Węgry oraz administrator sieci.
Polska oraz Cypr zostały zaproszone do pracy tego Komitetu z racji zbliżających się
ich prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011 i 2012.

Polska oraz Cypr zostały przed konferencją zapytane o możliwość przeprowadzenia
konferencji EUFASA w pierwszym półroczu 2012, t.j. poza okresem swego
przewodniczenia Unii Europejskiej. Powodem tego jest brak stowarzyszenia w Danii,
której prezydencja wypada w I półroczu 2012r.
Nasze stowarzyszenie, po uprzednim ustaleniu z Kierownictwem MSZ (dyr. Gabinetu
Ministra SZ oraz Dyr. Generalny SZ), zgłosiło swoją gotowość. Również stowarzyszenie
cypryjskie zadeklarowało swoją chęć zorganizowania konferencji. Cypr ma do tego
pierwszeństwo, ponieważ będzie przewodniczyć UE w drugim półroczu 2012.

Ustalono 2 obszary prac na kolejny rok:



Jak uatrakcyjnić członkostwo w stowarzyszeniu (Polska zgłosiła swój akces)
Adaptacja po powrocie z placówki do kraju
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Planowana nowelizacja ustawy we Francji
Stowarzyszenie francuskie poinformowało o projekcie ustawy zmieniającym tzw.
„dodatek rodzinny” na tzw. „zasiłek dla współmałżonka”. Dotychczasowy „dodatek
rodzinny” oznacza uzupełnienie pensji delegowanego za granicę pracownika.
„Zasiłek dla współmałżonka” ma być świadczeniem, wypłacanym bezpośrednio
współmałżonkowi.
Nowelizacja ustawy ma być poddana dyskusji i głosowaniu przez Zgromadzenie
Narodowe latem br.

Na koniec Hiszpania, która będzie przewodniczyć Unii Europejskiej w pierwszym półroczu
2010 roku zobowiązała się zorganizować konferencję EUFASA oraz ogłosiła wstępny jej
termin i miejsce tj. 3 maja w Madrycie.

Sporz.:
Grażyna Prawda
Joanna Olendzka
24.05.2009
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