RAPORT Z XXIX KONFERENCJI EUFASA
W BERNIE
W DNIACH 12-14 MAJA

XXIX konferencja EUFASY (Stowarzyszenie Współmałżonków, Partnerów i Rodzin
Dyplomatów Unii Europejskiej) rozpoczęła się 12 maja spotkaniem Komitetu Sterującego, w którego
skład wchodzi Polska, obok Szwajcarii, Włoch, Litwy i Portugalii. Głównym tematem poruszonym w
trakcie spotkania było przygotowanie XXX już konferencji, która ma się odbyć w 2014 roku w
Rzymie. W trakcie spotkania poproszono stronę polską aby rozpatrzyła możliwość pozostania w
Komitecie Sterującym przez następny rok. Propozycja została zaakceptowana.
Po spotkaniu KS, jak jest w zwyczaju, Szwajcarzy zaproponowali spacer po mieście z
przewodnikiem. Wieczorem odbyła się recepcja wydana przez Ambasadora Irlandii. W trakcie
spotkania u Ambasadora Irlandii mieliśmy możliwość porozmawiać z zaproszonymi gośćmi i
przedyskutować tematy, które miały byc prezentowane podczas konferencji.
13 maja w budynku KulturCasino konferencję oficjalnie otworzyła Pani Barbara Zehnder w
imieniu Stowarzyszenia Rodzin Szwajcarii. Gościem specjalnym była Pani Friedrun Sabine
Burkhalter żona ministra SZ Szwajcarii, który również przybył na otwarcie konferencji. Pani
Burkhalter opowiedziała o swojej drodze współmałżonki dyplomaty, polityka kładąc nacisk na jej
trudy i wyrzeczenia.
Przed rozpoczęciem obrad zaprezentowali się delegaci, którzy po raz pierwszy wzięli udział w
konferencji EUFASY.
Po tym wstępie prezentację zaczęła Stała Grupa Robocza dotycząca zatrudnienia. Grupa ta
zaprezentowała rezultaty rocznych badań zebranych z większości krajów UE dotyczących możliwości
poszukiwania pracy dla współmałżonków dyplomatów w tych krajach. Została pokazana strona w
intranecie, na której zaczną pojawiać się między innymi propozycje pracy w poszczególnych krajach
oraz wskazania, gdzie i jak szukać pracy w danym kraju. Jednym z punktów dyskusji była kwestia
gdzie zamieszczać te oferty i czy mają być one dostępne także dla postronnego odbiorcy. Na tym
etapie zostało zdecydowane, iż informacje te będą dostępne w intranecie EUFASY i przekazywane
przez delegatów swoim stowarzyszeniom krajowym. Temat ten jest bardzo ważną kwestią, której
poświęcono najwięcej czasu, ponieważ w związku z coraz większą świadomością współmałżonków
dyplomatów i ich coraz lepszym wykształceniem temat ten stał się kluczowym w życiu rodziny
dyplomaty, bardzo często decydującym o ich wyjazdach zagranicznych.
W ramach stałej grupy roboczej dotyczącej zatrudnienia przedstawiono także możliwości tzw.
portable career czyli pracy, którą można wykonywać wszędzie przy pomocy internetu. Czyli jak
stworzyć samemu stanowisko pracy dla siebie. Pytanie to pozostaje otwarte, prace nad tym tematem
będą trwały przez następny rok.
Następnym bardzo ważnym tematem przedstawionym przez Holandię był temat, nad którym
prace trwają już parę lat czyli Fundusz Emerytalny. Wyniki prac zostaną załączone do tego raportu.
Temat ten jest kluczowym tematem postrzeganym przez Polskie Stowarzyszenie, dzięki temu
raportowi Stowarzyszenie wie jak zacząć dyskusję z MSZ w sprawie emerytur dla współmałżonków i
próbować wypracować najlepsze rozwiązania.

Następny temat, który zakończył pierwszą część konferencji został zaprezentowany przez
delegatkę z Polski a dotyczył przyszłości EUFASY. W trakcie kilkumiesięcznych prac w intranecie
udało się zebrać listę najpilniejszych spraw, które powinny być poruszane przez EUFASĘ i krajowe
Stowarzyszenia w najbliższym czasie. Raport w załączeniu.
Po przerwie rozpoczęły się tzw. warsztaty.
Tematy tych warsztatów były następujące:
- Self marketing – przedstawiony przez delegatkę z Grecji, której zajęciem między innymi
jest prowadzenie karier pracowników na różnych szczeblach. Zostały przeprowadzone także
symulacje przygotowujące do rozmów o pracę.
- Dual career – prezentacja wykonana przez pracownika MSZ Szwajcarii. Wyjątkowo
ciekawa, pokazująca kroki Ministerstwa aby ułatwić współmałżonkom dyplomatów znalezienie pracy
i ciągłego rozwijania się w warunkach zmiany miejsc zamieszkania. Jednak najważniejsze w tej
prezentacji było to, jak sytuacja współmałżonków dyplomatów jest ważna dla Ministerstwa SZ
Szwajcarii i to, iż MSZ poszukuje cały czas najlepszych rozwiązań aby sprostać trudnej sytuacji
Rodzin.
- EUFASA in future – okrągły stół, w trakcie którego dyskutowano nad wynikami raportu.
Pierwszy dzień konferencji zakończyło podsumowanie przedstawione przez przedstawicielkę
Stowarzyszenia Szwajcarskiego. Konferencja tego dnia zakończyła się ok. 18.00.
Następnie została wydana przez Sekretarza Generalnego MSZ Szwajcarii uroczysta kolacja
dla Delegatów i reprezentantów MSZ.
W trakcie drugiego dnia konferencji delegaci na samym początku skupili się nad
wysłuchaniem konkluzji z powyższych warsztatów.
Następnie delegatka z Niemiec przedstawiła raport dotyczący EUFASA Welcome Team.
Zaprezentowała postępy prac w poszczególnych krajach skupiających się nad przygotowaniem
podręczników, powitalnych spotkań dla nowo przybyłych dyplomatów i ich współmałżonków. Jest to
program, ktory został wprowadzony rok temu i powoli rozwija się nie tylko w krajach UE. SRD RP
miało już pierwsze spotkanie ze współmałżonkami Ambasadorów akredytowanych w Polsce i
zgodziło się aby wspólnie z SHOM pracowac nad tym projektem.
Ostatnim ważnym raportem, przedstawionym w trakcie drugiego dnia konferencji był temat
„Children on the move”. Raport ten przedstawił reakcje dzieci podróżujących z rodzicami na różne
placówki. Rekcje te w większości były takie same bez względu z jakiego kraju europejskiego
pochodziło dziecko. Polska miała dosyć duży wpływ na rezultaty tego badania, ponieważ pytania
zostały wcześniej rozesłane przez SRD RP na polskie placówki dyplomatyczne i spotkały się z bardzo
dużym zainteresowaniem i współpracą ze strony dyplomatów i ich rodzin.
Po przedstawieniu wszystkich raportów został zaprezentowany raport rocznej pracy
Webmastera.
Na zakończenie wybrano tematy na przyszłą XXX konferencję.
Tematy są następujące:

- Permanent Working Group – Work and employment
* self-employment
* portable career
- Health Insurance when working abroad
- EUFASA Think Tank
- Contemporary Diplomatic Spouse
* new concept and profile
* changing role of the spouse, follow up of the Vienna Conference
*foreign born spouses
* male spouses
- Children with SEN – Special Educational Needs
Polska zgłosiła się do pracy w Grupie Roboczej dotyczącej Contemporary Diplomatic Spouse.
Cała konferencja przebiegła bardzo sprawnie, cieszy również to, iż Szwajcarzy przejęli pewne
rozwiązania wprowadzone w roku ubiegłym w trakcie konferencji w Warszawie, jak wydrukowanie
broszurki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi konferencji, miasta i poruszania się po nim
czy stały punkt do kontaktu z delegatami.
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