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Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać współmałżonek członka
służby dyplomatyczno-konsularnej. Osoby nie spełniające tego warunku, ale
którym cele i zadania Stowarzyszenia są bliskie, mogą zostać zaproszone do
współpracy w charakterze członka wspierającego.

PRDRS

Członkostwo w Stowarzyszeniu

• Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, socjalnej i ekonomicznej rodzin
dyplomatów polskich w czasie wyjazdu, podczas pobytu na placówce oraz po
powrocie do kraju,
• Organizowanie lub współorganizowanie szkoleń przygotowujących do
pełnienia roli współmałżonka dyplomaty,
• Zbieranie informacji i wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki
poszczególnych krajów i regionów,
• Prowadzenie działalności kulturalnej i integrującej środowisko dyplomatyczne.

Dotychczasowe działania
• Stowarzyszenie jako pierwsze z tego typu organizacji z Europy ŚrodkowoWschodniej weszło w skład Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów UE (EUFASA)
i w 2012 r. organizowało wraz z MSZ europejską konferencję EUFASA w
Warszawie,
• Na podstawie opracowanej przez SRDRP ankiety przygotowaliśmy materiały
dotyczące warunków życia na placówkach, przekazane do publikacji w intranecie
MSZ,
• Opracowaliśmy i zredagowaliśmy przy współpracy z Biurem Spraw Osobowych
poradnik dedykowany rodzinom pracowników służby zagranicznej
wyjeżdzającym na placówki po raz pierwszy,
• Dzięki naszym staraniom wprowadzono do rozporządzeń i projektu ustawy
o służbie zagranicznej szereg praw dla rodzin dyplomatów, m.in. finansowanie
corocznej podroży do kraju, zatrudnienie w ramach placówki współmałżonka
szefa misji (w wymiarze 1/2 etatu), możliwość udziału współmałżonków
pracowników służby zagranicznej w bezpłatnych szkoleniach językowych
organizowanych przez MSZ,
• Prężna współpraca ze Stowarzyszeniem Żon Szefów Misji w Polsce (SHOM).
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Zadania Stowarzyszenia

• Współorganizowanie spotkań o charakterze integracyjnym dla rodzin
pracowników MSZ, m.in. animacje dla dzieci, gry miejskie, turnieje rodzin, Dzień
Służby Zagranicznej, koncerty, wernisaże itp.,
• Opieka nad potrzebującymi rodzinami i pracownikami MSZ,
• Pomoc w przygotowaniu małżonków dyplomatów do wyjazdu na placówkę
i w adaptacji po powrocie, w zakresie edukacji, kwestii zdrowotnych, spraw
prawnych itp.,
• Utrzymywanie kontaktów z emerytowanymi członkami służby zagranicznej;
Działania na rzecz stworzenia Domu Emeryta MSZ,
• Dzielenie się doświadczeniem z współmałżonkami dyplomatów: dot. zasad
protokołu, obowiązków reprezentacyjnych, bezpieczeństwa, znajomości
przepisów ich dotyczących, itp.

II. Działalność na rzecz społeczności
dyplomatów polskich i zagranicznych
1. Organizowanie prezentacji i spotkań dla SHOM i społeczności
międzynarodowej w Polsce związanych z:
- historią i kulturą kraju (m.in. wernisaże, koncerty),
- obyczajowością i tradycjami (np. prezentacja kuchni polskiej, strojów,
dobroczynne bazary rękodzieła);
2. Organizacja spotkań tematycznych i wymiana doświadczeń dot. życia
małżonka dyplomaty w Polsce (edukacja, kultura, warunki życia, atrakcje
turystyczne, promocja polskich wyrobów, kosmetyków, ceramiki, informacje
praktyczne).
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I. Opieka nad rodzinami dyplomatów
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PROGRAM DALSZYCH DZIAŁAŃ:

1. Komunikowanie działań Stowarzyszenia poprzez aktywne:
- redagowanie stron i serwisów internetowych, portali społecznościowych,
- dystrybuowanie informacji o SRDRP dla pracowników MSZ i członków Akademii
Dyplomatycznej,
- informowanie o działaniach i charakterze SRDRP, oraz możliwości przystąpienia
do Stowarzyszenia,
- prowadzenie spotkań otwartych o charakterze promocyjnym;
2. Organizacja otwartych spotkań i warsztatów z wykorzystaniem wiedzy
i doświadczenia członków SRDRP, m.in. z zakresu autoprezentacji, technik
stosowanych w rozmowach kwalifikacyjnych, wykorzystania narzędzi
internetowych i aplikacji na telefon w życiu codziennym itp.
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III. Działania na rzecz pozyskiwania nowych
członków stowarzyszenia (przy współpracy
z MSZ)

