Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP
w 2005 roku
1.
Przyjęcie honorowego członkostwa przez małżonkę Ministra Spraw
Zagranicznych panią Barbarę Rotfeld.
2.
Przygotowanie i przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycji
zmian w Ustawie o Służbie Zagranicznej, dotyczących przywrócenia w nowej formie
zasiłków rodzinnych.
3.
Spotkanie w MSZ z przedstawicielami ambasad „nowych” krajów
członkowskich Unii Europejskiej w celu przedstawienia działalności Stowarzyszenia i
doświadczeń związanych z jego zakładaniem.
4.
Aktywny udział prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia w Konferencji EUFASA
w Helsinkach w maju 2005 r.
5.
Uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym dotyczące powstania w MSZ
stanowiska ds. Rodzin dyplomatów.
6.
Przygotowanie koncertu w Belwederze pt. „Muzykujący Dyplomaci”, z
udziałem przedstawicieli licznych ambasad. Koncert był prezentacją, m.in. talentów
artystycznych przedstawicieli rodzin dyplomatów polskich i dyplomatów
akredytowanych w Polsce.
7.
Opracowanie odpowiednich pytań do ankiety, tak aby odpowiedzi zawierały
stosowne treści, jakie powinien zawierać Raport z Placówki. Spowodowanie
rozesłania go do wszystkich misji polskich na świecie.
8.

Opracowywanie przesłanych z placówek materiałów.

9.
Przedłożenie Dyrektorowi Personalnemu propozycji ujednolicenia systemu
szkolenia dzieci polskich dyplomatów za granicą traktując, w miarę możności, szkoły
międzynarodowe z IB jako szkoły bazowe.
10. Pisma i rozmowy z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem Kadr i Szkoleń oraz
Dyrektorem Protokółu Dyplomatycznego o możliwości szkoleń językowych i
protokólarnych dla współmałżonków dyplomatów planujących podjąć pracę
ryczałtową na placówce. Uzyskanie poparcia i monitorowanie działań zmierzających
do realizacji tych projektów.
11. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych i uzyskanie pełnego poparcia dla
projektu uznania pracy współmałżonka, u boku szefa placówki, jako pracy
ryczałtowej na rzecz MSZ. Współpraca z MSZ w zakresie opracowania wymagań,
jakie ma spełniać współmałżonek, by taką pracę podjąć.
12. Przygotowania do Konferencji EUFASA w Wiedniu w marcu 2006 r.( Ankieta
dotycząca zmieniającej się roli, jaką decyduje się pełnić współmałżonek u boku
dyplomaty. Ankieta dotycząca rodzin w sytuacjach zagrożenia na placówce).

13. Przygotowywanie projektów imprezy ukazującej rolę, jaką pełnią
współmałżonkowie dyplomatów w promocji kultury swojego kraju (Wystawa-koncert
przy współpracy z rodzinami dyplomatów akredytowanych w Polsce. Rozmowy z
Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem Promocji MSZ).
14. Spotkania z International Women Group.

