Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin dyplomatów RP
za rok 2017
W styczniu nowy Zarząd SRDRP podjął działania w celu zwiększenia aktywności
Stowarzyszenia poprzez, miedzy innymi, lepsze wykorzystanie siedziby, pomieszczenia
przyznanego przez MSZ w porozumieniu z 2014 r. Chcieliśmy organizować tam dyżury,
spotkania z kandydatami, wspólnie opracowywać pisma i odpowiadać na korespondencje,
która dociera do SRDRP drogą Internetową, ewentualnie telefoniczną. Niestety w nowych
warunkach związanych z bezpieczeństwem próba egzekwowania tego Porozumienia miedzy
SRDRP a MSZ skończyła się jego wymówieniem.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia przygotowali i przedstawili nowy program działań i nowy
projekt Porozumienia o Współpracy z Ministerstwem.
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia i Dyrekcji Biura Spraw Osobowych i
Biura Dyrektora Generalnego, na którym postanowiono kontynuować współpracę bez
zapisywania jej w formie porozumienia, zwiększyć działania w celu zdobywania nowych
członków, w czym BSO zapewniło pomoc. Chodziło o dotarcie do szerszego grona osób
(poprzez Intranet, spotkania z wyjeżdżającymi i powracającymi z placówek oraz
absolwentami Akademii Dyplomatycznej).
Zarząd podjął działania zmierzające do zwiększenia aktywności Stowarzyszenia, poprzez
pozyskanie nowych członków i otoczenie wsparciem tych, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji.
W tym roku staraliśmy się pozyskać nowych członków, przyłączyła do nas pani Ewa Stąsiek.
Mamy nadzieję na to, że ogłaszanie w Intranecie przez Biuro Spraw Osobowych informacji o
naszych otwartych spotkaniach, jak i zaplanowane spotkanie z Aplikantami doprowadzi w
roku 2018 do powiększenia naszego grona. Stowarzyszenie poszukuje możliwości dotarcia do
rodzin pracowników MSZ. Dużą pomoc otrzymujemy ze strony Biura Spraw Osobowych.
Dzięki bliskiej współpracy z panią Sylwią Toporowską i Dyrektor Ścibisz możemy informować
o naszych spotkaniach w Intranecie i zachęcać do działania na rzecz rodzin polskich
dyplomatów.
Przy współpracy z BSO i Akademią Dyplomatyczną udało nam się ponownie uzyskać
możliwość uczestniczenia małżonków pracowników MSZ w bezpłatnych szkoleniach
językowych organizowanych ostatnio tylko dla pracowników.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co miesiąc w udostępnionej Sali w gmachu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych omawiając bieżące sprawy, przygotowując wystąpienia,
spotkania z przedstawicielami Dyrekcji MSZ i małżonkami dyplomatów akredytowanych w
Polsce, realizując program kulturalny, integracyjny i promocyjny.
Na naszych spotkaniach dzielimy się doświadczeniami, ciekawymi przeżyciami, lepszym
poznaniem i zrozumieniem życia w różnych krajach. Niektóre wiadomości można znaleźć na
naszej stronie Internetowej www. srdrp.pl w zakładce; „Ciekawostki z placówek”. W tym
roku bardzo ciekawa prezentację zrobiła Ewa Pernal o Argentynie i Danuta Chmielewska o
Turcji.

Kultywujemy też polskie tradycje spotykając się „ przy Wielkanocnym i Wigilijnym stole”.
Nasze członkinie organizowały w tym roku koncerty i wystawy promujące młodych polskich
artystów ./ Verita Nostra, Fundacja Mariusza Kazany/, na które zapraszaliśmy wszystkich
zainteresowanych na naszej stronie Internetowej .
W roku 2017 kontynuowaliśmy akcję wspierania 1% podatku osób potrzebujących
związanych z MSZ.
27-29 marca w Helsinkach odbyła się coroczna konferencja EUFASA / Europejskiego
Stowarzyszenia Małżonków Dyplomatów /, na której opracowano wspólny dokument
określający prawny status współmałżonka dyplomaty i rekomendacje dla ministerstw spraw
zagranicznych . Szczegółowe sprawozdanie z konferencji przekazano Dyrekcji MSZ . Można
zapoznać się z nim również na naszej stronie Internetowej w zakładce „ Sprawozdania”.
Nasze Stowarzyszenie , które czynnie bierze udział w pracach EUFASA, reprezentowała
Joanna Lisiecka i Anna Kaszuba.
W tym roku bardzo dobrze rozwijała się też współpraca ze stowarzyszeniem małżonków
dyplomatów akredytowanych w Warszawie- SHOM. Wielu członków zarządu naszego
Stowarzyszenia jest Honorowymi Członkami SHOM i regularnie uczestniczy w spotkaniach.
We wrześniu zorganizowaliśmy wspólnie z salonem Escape spotkanie dla małżonek
dyplomatów akredytowanych w Warszawie, na którym prezentowane były polskie kosmetyki
i porcelana z Ćmielowa. To promocyjne wydarzenie spotkało się z bardzo dużym
zainteresowaniem pań nie tylko z Europy, ale Azji, Ameryki Północnej i Południowej.
Nasze Stowarzyszenie włączyło się też czynnie w przygotowania Bazaru Charytatywnego
poprzez propozycje godnych polecenia organizacji- beneficjentów tej akcji, kontakty ze
Szkołą Kanadyjską i Brytyjską sprzedaż biletów i przygotowanie oraz obsługę stoiska
polskiego.
Przedstawiciele Dyrekcji MSZ na spotkaniu z nami wyrazili zapotrzebowanie na
uaktualnianie informacji, zgromadzonych parę lat temu w ramach projektu „ Warunki życia i
pracy na placówkach zagranicznych”
Przygotowaliśmy projekt, wzorując się na brytyjskim systemie „ liaison officers” a
opierającym się o Ustawę o Wolontariacie. Pracę polegającą na zbieraniu, opracowywaniu i
przesyłaniu do MSZ bieżących informacji potrzebnych wyjeżdżającym na placówki rodzinom
mogliby wykonywać małżonkowie pracowników wysyłanych na placówki, którzy nie znaleźli
zatrudnienia. Umowa Wolontariatu dawałby możliwość refundacji kosztów związanych z
przygotowaniem się zainteresowanych do wykonywania oczekiwanej przez MSZ pracy, tj.
szkoleniem i ubezpieczeniem od NNW. Byłoby to zachętą do towarzyszenia dyplomatom i
dawało większe szanse znalezienia pracy po powrocie. Zarząd Stowarzyszenia zgłosił Dyrekcji
BSO chęć i prośbę o wspólne spotkanie z prawnikami MSZ w tej sprawie.
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