Szanowni Państwo,
jak informowaliśmy, na ostatnie nasze spotkanie 6.IX.2011r.zostali zaproszeni:
Dyrektor Ilona Węgłowska- z-ca dyrektora Biura Spraw Osobowych,
Urszula Pawłowska Rojek-I sekretarz BSO m.in. d/s kontaktów z SRD RP
oraz dyrektor Centrum Rozwoju Zawodowego Pan Andrzej Braiter.
Była wiec okazja by z przedstawicielami Ministerstwa porozmawiać o
problemach, z jakimi boryka się nasze Stowarzyszenie( zostały one
przedstawione Państwu w załączniku do zaproszenia na powyższe spotkanie).
Poszczególne punkty omówiły- Ewa Pernal szefowa naszego Stowarzyszenia oraz
Anna Kaszuba.
W odpowiedzi Dyrektor Ilona Węglowska
- wyraziła pełne zrozumienie wobec naszych postulatów i chęć ścisłej współpracy
ze Stowarzyszeniem.
- stwierdziła iż przywrócenie stanowiska -Specjalisty d/s rodzin, na chwilę
obecną nie jest możliwe.
Uważa Ona, iż pewnym rozwiązaniem będzie ściślejsza współpraca
Stowarzyszenia z Biurem Spraw Osobowych, a szczególnie z Panią Urszulą
Pawłowską-Rojek gdyż pełniejsza wiedza o naszych inicjatywach pozwoli na
wspieranie ich, a co się z tym wiąże w efekcie zwiększy szanse ich realizacji.
Dyrektor zobowiązała się również do rozszerzenia zakresu obowiązków Pani
Urszuli Pawłowskiej-Rojek" o współpracę i opiekę nad nami".
Mamy też zapewnienie, że na skutek likwidacji stanowiska Specjalisty d/s rodzinwszelkie prace, związane między innymi z tworzeniem "Poradnika dla rodzin
wyjeżdżających na placówki", projektem aktualizacji „Warunków życia na
placówkach” oraz innymi projektami SRDRP będą mogły być kontynuowane w
formie umów-zleceń.
Agata Szumowska i Katarzyna Braiter omówiły sprawę zwrotu przez MSZ składek
członkowskich EUFASA. Choć MSZ zwrócił ostatnio składkę za 2010 i 2011 rok na
konto Stowarzyszenia, to do tej pory kwestia z jakiego budżetu ma być
pokrywana nie jest uregulowana, co było przyczyną zwłoki i wielu kłopotów
finansowych Stowarzyszenia.
Pani Ilona Węglowska zobowiązała się podjąć dyskusję nad wprowadzeniem
zapisu, który na stale umocowałby tę składkę w budżecie Ministerstwa.
Dyrektor Andrzej Braiter zapoznał wszystkie uczestniczki z nową polityką szkoleń
prowadzonych dla pracowników Ministerstwa.
Niestety nie przewiduje ona szkoleń językowych dla współmałżonków
pracowników służby zagranicznej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr.17 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z 20
czerwca 2011r. osoba nie będąca pracownikiem może mieć zrefundowane 80%
kosztów nauki języka obcego (do 1500 PLN)za okres nauki od zakwalifikowania
na stanowisko na placówce zagranicznej do objęcia tego stanowiska, przy czym

refundacja następuje po ukończeniu szkolenia i objęciu stanowiska. Może to więc
dotyczyć współmałżonków, którzy będą zakwalifikowaniu do pracy na placówce.
Dyrektor CRZ zaproponował też by Stowarzyszenie włączyło się (po
wypracowaniu formuły) w program szkoleń i przygotowań osób wyjeżdżających
na placówki.
Zaproponował też by spotkania Stowarzyszenia w pierwsze wtorki miesiąca
odbywały się w Sali konferencyjnej Centrum Rozwoju Zawodowego MSZ przy
Placu Unii Lubelskiej ( adres Bagatela 14)
Spotkanie zakończyła dyskusja nad postulatami Stowarzyszenia i formułą
współpracy z MSZ przy organizacji Konferencji Eufasa.
Mamy nadzieję ,że przy lepszej sytuacji budżetowej MSZ po kryzysie, uda nam
się powrócić do osiągnięć dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia i MSZ

