Warszawa, 22.10.2016r.

Sprawozdanie z prac Zarządu SRD RP z lat 2013-2016

Przez ostatnie trzy lata Stowarzyszenie wykazało się szeregiem akcji, pomysłów, które
starało się wprowadzać w życie.
W 2013 roku rozpoczęliśmy bardzo ważną akcję dotyczącą 1% podatku, który był
przekazywany potrzebującym Rodzinom pracowników MSZ. Stowarzyszenie przygotowywało
listę osób potrzebujących i rozsyłało ją do wszystkich pracowników MSZ, tych którzy są w
kraju ale także kierowało tę listę do osób przebywających za granicą. Była ona też
umieszczana w intranecie MSZ. Braliśmy także udział w akcjach ad hoc organizując pomoc
osobom potrzebującym. Udało się także podjąć współpracę ze szkołą podstawową i
gimnazjum, które na warunkach uprzywilejowanych przyjmowało dzieci osób powracających
z placówek zagranicznych.
Stowarzyszenie starało się spotykać cyklicznie z władzami MSZ, które zawsze z dużą
dozą życzliwości odnosiły się do wszystkich naszych postulatów. Niestety nie zawsze były w
stanie pomóc nam rozwiązywać wspólne problemy.
W ciągu ostatnich trzech lat staraliśmy się zacieśnić kontakty ze Stowarzyszeniem
SHOM, współmałżonkami Ambasadorów akredytowanych w Polsce. Odbyło się kilka
wspólnych spotkań. Ale przede wszystkim to otwartość i pomoc naszych członków
spowodowała, iż możliwe było zarejestrowanie Stowarzyszenia SHOM w Polsce. Nie udawało
to się od ponad 10-ciu lat. Nasi Członkowie bardzo aktywnie wspomagają organizowany
przez SHOM doroczny Bazar Charytatywny.
Także od roku 2013 Stowarzyszenie jest postrzegane, jako współorganizator
corocznych Turniejów Brydża Charytatywnego. Przedsięwzięcia przygotowywanego aby
pozyskać pomoc dla osób starszych, podopiecznych Fundacji Prometeusz.
Co roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą aktywnie w pracach EUFASA,
organizacji zrzeszającej wszystkie krajowe Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów Unii
Europejskiej. Wnioski z każdej corocznej konferencji przesyłane są do Ministra Spraw
Zagranicznych RP. Głównymi tematami powtarzanymi na konferencjach EUFASY są tematy
związane z poszukiwaniem pracy dla współmałżonków zarówno w kraju po powrocie ale i w

trakcie pobytu na placówce. Coraz większą wagę przywiązuje się także dzieciom, ich nauce i
przystosowaniu do nowych warunków.
W tym roku już kolejny raz zostały złożone postulaty w formie pisma Dyrektorowi
Generalnemu. Pismo zostało przygotowane przez naszą członkinie Annę Grzybowską, i
zostało wręczone w trakcie spotkania z Dyrektorem Generalnym, przez Ninę Dziemidowicz.
Od 2013 roku Stowarzyszenie bierze czynny udział w Naradzie Ambasadorów,
przekazując postulaty Stowarzyszenia na ogólnym gremium oraz przyjmując wszystkich
zainteresowanych kontaktem z nami w specjalnie przygotowanym dla Stowarzyszenia
pokoju.
W ostatnim czasie dwukrotnie zmieniano pokój Stowarzyszenia w MSZ. Najważniejsze
jednak jest to, iż nie było pomysłu całkowitego zabrania nam pomieszczenia, gdzie mamy
własny komputer i całe archiwum.
Wielką zasługą Członków Stowarzyszenia, jak i Zarządu jest to, i pomimo wyjazdów na
placówki Stowarzyszenie spotyka się systematycznie zapewniając ciągłość wszystkim akcjom.
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