Sprawozdanie z Konferencji EUFASA Madryt 2010
W dniach 2-4 maja 2010 w Madrycie, w Centrum Prezydencji Hiszpańskiej w Parku Juan
Carlos I odbyła się doroczna konferencja EUFASA.
Uczestników powitała wiceminister SZ pani Maria Jesus Figa oraz przewodnicząca
hiszpańskiej ACD, pani Catalina Sainz de Bordallo.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Królowa Sofia, która wyraziła uznanie dla pracy i
wysiłku współmałżonków pracowników służby zagranicznej. Następnie Królowa wysłuchała
referatu p.t. „ Doming home”, poświęconego problemom powrotu i ponownej adaptacji w
kraju rodzinnym, przygotowanego przez stowarzyszenie holenderskie.
Przedstawicielka Niemiec zaprezentowała natomiast „Schemat czynności towarzyszących
powrotowi rodziny z placówki zagranicznej.”
W drugiej części sesji przedpołudniowej pani Petra ten Hoope- Bender, koordynatorka
Programu HR w Genewie mówiła o programie „ Dual career and staff mobility”,
wprowadzanym w placówkach ONZ,
Po przerwie Michel der Gaspaard, konsultant sieci EUFASA przedstawił projekt ulepszeń
systemu komunikacji wewnątrz tej organizacji.
Część popołudniowa wypełniło sprawozdanie z warsztatów prowadzonych w Niemieckim
MSZ, poświęconych przygotowaniu małżonków / partnerów do życia zagranicą.
Drugi dzień obrad rozpoczęła przygotowana przez Grecje prezentacja zatytułowana „ Jak
zwiększyć członkostwo i aktywność w organizacjach krajowych?” po której rozpoczęła się
dyskusja.
Następnie rozpoczęły pracę trzy grupy robocze. Wyniki ich prac zostały przedstawione w
sesji popołudniowej.
I.
„ Family Officer i jego współpraca ze stowarzyszeniami.” z udziałem wszystkich
uczestniczących w konferencji FO.
II.
„ Warsztaty i szkolenia przygotowujące do wyjazdu zagranicę”
III.
„Przyszłość strony internetowej EUFASA jako instrumentu pracy stowarzyszeń”
Delegatki czech zaprezentowały swoje doświadczenia przy organizowaniu konferencji
EUFASA w formie przewodnika, mającego służyć stowarzyszeniom, które podejmą się tego
zadania w przyszłości.
Zostały zgłoszone tematy grup roboczych na rok następny. Głosowanie wyłoniło trzy z nich:
I.
Zatrudnienie współmałżonków dyplomatów w sektorze prywatnym.
II.
Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego i powstanie dyplomacji unijnej.
Konsekwencje dla środowiska rodzin dyplomatów.
III.
Status prawny współmałżonka/ partnera. Sytuacja w momencie rozwodu i
separacji.
Polska wraz z Holandią, Finlandią, Irlandią i Francja zgłosiła akces do III grupy.
Konferencji towarzyszyły spotkania i imprezy na wysokim szczeblu protokolarnym:
- cocktail w siedzibie Prezydencji udziałem Królowej Sofii,
- cocktail w siedzibie madryckiego ratusza, wydany przez wiceprezydenta stolicy
- kolacja w pałacyku MSZ wydana przez małżonkę ministra spraw zagranicznych.
.
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