Forum Młodych Dyplomatów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
2005
ORAZ PLANY NA ROK 2006

MISJA FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW

Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje
działania zapewnią stabilny rozwój polskiej polityki zagranicznej.
La création et la formation des Leaders, qui par leur activité
assureront un développement stable de la politique étrangère
de la Pologne.
Formatting and entrenching of prospective Leaders, whose
capacities will secure a sustainable development
of the Polish foreign policy.
Herausbildung und Unterstutzung der nächsten Autoritäten,
die durch ihre Tätigkeit eine dauerhaftige Entwicklung
der Polnischen Außenpolitik gewährleisten werden.
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IDEA FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW

Dostrzegając małą aktywność młodego pokolenia w sferze
polskiej polityki zagranicznej, postanowiliśmy w 2002 roku podjąć
się stworzenia silnej, niezależnej organizacji, której misją jest:

Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje
działanie zapewnia stabilny rozwój polskiej polityki zagranicznej.
Uznając za najważniejsze idee demokracji, Forum poprzez
aktywność swoich członków pragnie wzmocnić wizerunek Polski
na arenie międzynarodowej.

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Od lipca 2005 R. Forum Młodych Dyplomatów posiada status
organizacji pożytku publicznego. Status OPP przyznawany jest
wiarygodnym i spełniającym surowe wymagania organizacjom
pozarządowym działającym nie dla zysku, a dla realizacji
określonej misji społecznej. Forum realizuje tą misję w zakresie
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; działalności
wspomagającej

rozwój

społeczności

lokalnych;

integracji

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Stowarzyszenie
do

oraz
jako

otrzymywania

fizycznych,

z

promocji

OPP

1-proc.

i

korzystać
podatku

możliwości

organizacji
będzie

wolontariatu.

m.in.

dochodowego

nieodpłatnego

z

prawa

od

osób

informowania
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o

prowadzonej

działalności

poprzez

jednostki

publicznej

radiofonii i telewizji, z prawa do korzystania z pracy poborowych
skierowanych do odbycia służby zastępczej.
Ze statusem OPP związane są szczególne uprawnienia, ale też
i obowiązki takich organizacji, głównym celem jego utworzenia
było stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do
trzeciego

sektora.

użyteczną

na

Elity

rzecz

prowadzącej
ogółu

działalność

społeczności,

społecznie

której

cechą

charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie
rejestracji, jak i w całym okresie działania.
CZŁONKOSTWO W „GRUPIE ZAGRANICA”
5 listopada 2005 r. Forum Młodych Dyplomatów zostało przyjęte
w poczet członków stowarzyszonych do Grupy Zagranica. Grupa
ta

jest

stowarzyszeniem

pozarządowych,

które

wiodących

prowadzą

polskich

działania

za

organizacji
granicą

oraz

na rzecz i we współpracy z partnerami z zagranicy. Członków
Grupy łączy wola podejmowania wspólnych działań zmierzających
do stworzenia w Polsce i w Europie bardziej przychylnych
warunków do rozwoju demokracji oraz działań pomocowych na
rzecz krajów będących w potrzebie.
Grupa podejmuje działania w tych obszarach, w których ścisła
współpraca organizacji oraz ich wspólne stanowisko są konieczne
dla dokonania niezbędnej zmiany systemowej oraz osiągnięcia
celów istotnych z punktu widzenia organizacji członkowskich.
Do najważniejszych celów Grupy należy:
*

wymiana

informacji

między

organizacjami

działającymi

za granicą;
*

udział

w

formułowaniu

i

realizowaniu

polskiej

polityki

pomocowej;
* współpraca z administracją publiczną;
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* współpraca z pokrewnymi porozumieniami w innych krajach;
* upowszechnianie informacji o międzynarodowej działalności
polskich organizacji pozarządowych;
* uwrażliwianie polskiej opinii publicznej na kwestie pomocy
międzynarodowej
WYSELEKCJONOWANIE I REKRUTACJA CZŁONKÓW FMD
Aby skutecznie realizować naszą misję członkowie Forum muszą
swoją postawą reprezentować wysoki poziom. Dlatego przyjęcie
do FMD odbywa się poprzez wyłonienie najlepszych kandydatów
poddanych wnikliwej rekrutacji. Szczególną wagę przywiązuje się
do cech osobowych kandydata, jego dotychczasowej działalności
i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji. Osoby poddane takiej
rekrutacji mocno identyfikują się z organizacją. Nieustannie
do Forum napływają aplikacje zgłoszeniowe. FMD stara się
z

licznego

grona

kandydatów

zapraszać

do

siebie

osoby

reprezentujące powyższe cechy, a także zajmujące się ciekawymi
tematami akademickimi oraz obszarami zawodowymi tak, aby ich
członkostwo rozwijało zarówno ich samych jak i Forum jako
organizację. W roku 2005 Forum przyjęło do swojego grona
ponad 20 nowych członków z całej Polski, przyznając zarówno
stałe jak i wspierające członkostwo w organizacji.
STWORZENIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ
Uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia techniki działalność
Forum Młodych Dyplomatów wspierana jest przez nowoczesny
system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 2005 r. serwer
FMD został rozbudowany o nowe podstrony poszczególnych grup
tematycznych
niezależne

FMD

jak

strony

i

szczególnych
posiada

projektów.
Grupa

Swoje
Prawna
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(www.prawo.diplomacy.pl)
(www.afryka.diplomacy),

Grupa
jak

również

Afrykańska
Akademia

Młodych

Dyplomatów, Wolontariat, Młody Korpus Dyplomatyczny oraz
Przedstawicielstwa

FMD

na

Śląsku

i

w

Łodzi.

Sam

portal

internetowy www.diplomacy.pl coraz prężniej się rozwijający i
notujący dziennie tysiące odwiedzin jest kanałem, dzięki któremu
docieramy do wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.
Na co dzień korzystamy z doświadczeń naszych członków,
którzy niejednokrotnie poznali nowoczesne systemy zarządzania
i komunikowania się wewnątrz międzynarodowych instytucji oraz
organizacji.

Uznając

relacje

międzyludzkie

za

priorytetowe

zwracamy szczególną uwagę na integrację członków Forum.
Każdy członek FMD otrzymuje konto pocztowe na serwerze
diplomacy.pl
dystrybucyjnej

oraz

możliwość

dającej

używania

bezpośredni

wewnętrznej

kontakt

ze

listy

wszystkimi

członkami Forum jak i z poszczególnymi Grupami.
BIURO FMD
W 2004 r. utworzone zostało biuro Forum mieszczące się na ul.
Mariana

Sengera

„Cichego

10/2a

w

Warszawie.

Daje

ono

możliwość skutecznego realizowania podejmowanych przez FMD
inicjatyw i jednocześnie uwiarygodnia Forum w oczach partnerów.
Od momentu otwarcia biuro spełnia niezwykle ważne funkcje
zapewnienia

Forum

zaplecza

logistycznego

i

technicznego.

Siedziba jest otwarta dla wszystkich od poniedziałku do piątku,
a pieczę nad nim sprawuje Dyrektor Biura, zatrudniony w Forum
na pełen etat od 2005 roku.
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PRAKTYKI W BIURZE FMD
Forum

Młodych

bezpłatnych

Dyplomatów

praktyk

w

oferuje

warszawskiej

możliwość
siedzibie

odbycia

organizacji.

Praktyki trwają nie mniej niż 5 tygodni. Podstawowe wymagania
wobec kandydatów na praktykantów to biegłość w posługiwaniu
się

językiem

angielskim,

znajomość

aktualnych

zagadnień

z zakresu stosunków międzynarodowych, swobodna obsługa
komputera oraz wysoka kultura osobista. Spośród praktykantów,
którzy odwiedzili już siedzibę Forum rekrutują się sympatycy
organizacji, członkowie wspierający, a w przypadku wybitnych
osób – także członkowie pełnoprawni. Tylko w 2005 roku
gościliśmy na praktykach 21 osób.
NAWIĄZANIE KONTAKTÓW
Z ADMINISTRACJĄ PAŃSTWOWĄ ORAZ NGO’S
Konsekwencją

działań

Forum

Młodych

Dyplomatów

jest

nawiązywanie kontaktów z instytucjami administracji państwowej
oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie mamy szanse
zaprezentowania

i

skonfrontowania

naszych

przemyśleń

i wniosków w tej dziedzinie z realizatorami i kreatorami polskiej
polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dotychczas nawiązaliśmy
kontakty oraz realizowaliśmy szereg przedsięwzięć z Konferencją
Międzynarodowych

Organizacji

Pozarządowych

Rady

Europy,

Kancelarią Prezydenta RP, Senatem RP, Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów,
Komitetu

Ministerstwem
Integracji

Spraw

Europejskiej

Zagranicznych,
oraz

z

Urzędem

organizacjami

pozarządowymi takimi jak np. Fundacja im. Konrada Adenauera,
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja im. Fredricha
Berta Przedstawicielstwo w Polsce, oraz innymi. Warto wspomnieć,
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iż członkowie Forum w znakomitej większości są szefami bądź
liderami organizacji pozarządowych na terenie całego kraju.
Szczególnym

rodzajem

współpracy

FMD

z

organizacjami

pozarządowymi jest stały kontakt i wsparcie dla Stowarzyszenia
Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego, organizacji wspierającej
charytatywnie domy dziecka oraz dzieci znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej i rodzinnej. Członkowie Forum wspierali
organizacyjnie

i

merytorycznie

spotkania

SMSO:

prowadzili

warsztaty dla członków SMSO na temat źródeł finansowania
organizacji społecznych, dziennikarstwa, uczestniczyli w akcjach
charytatywnych SMSO oraz w imprezach dla dzieci z Domów
Dziecka.
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI NGO’S
Specyfika

Forum

Młodych

Dyplomatów

nakazuje

wychodzić

z działalnością poza granice kraju. W latach 2002-2004 postulat
ten

realizowaliśmy

konferencje

delegując

odbywające

się

naszych
za

granicą

przedstawicieli
oraz

na

zapraszając

przedstawicieli międzynarodowych partnerów na imprezy krajowe.
Dotychczas Forum nawiązało regularne kontakty z organizacjami
w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Rosji
Słowacji, Turcji, Ukrainie, USA oraz na Węgrzech. Członkowie
Forum uczestniczyli w licznych konferencjach międzynarodowych
min. w Berlinie, Brugii, Brukseli, Budapeszcie, Kijowie, Lwowie,
Maastricht, Mollinie, Paryżu i innych.

NAWIĄZANIE REGULARNEJ WSPÓŁPRACY Z AMBASADAMI
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Profil naszej działalności
dobrych

i

regularnych

wymaga

od

stosunków

z

Forum

utrzymywania

ambasadami

państw

akredytowanych w RP.
Założenia

te

w

latach

2002-2005

realizowaliśmy

poprzez

systematyczne informowanie ambasad o naszej działalności
oraz

uczestniczenie

naszych

członków

w

inicjatywach

organizowanych przez ambasady. W ramach naszej współpracy
z placówkami dyplomatycznymi członkowie Forum byli częstymi
gośćmi Ambasad przy okazji Dni Narodowych, organizowanych
przez większość Ambasad w Warszawie.
PROMOCJA FMD WŚRÓD KREATORÓW I REALIZATORÓW POLSKIEJ
POLITYKI ZAGRANICZNEJ
Aby

uzyskać

miano

partnera

godnego

współpracy

FMD

przywiązuje szczególną uwagę do dobrych kontaktów z osobami
mającymi

wpływ

na

kształt

polskiej

polityki

zagranicznej.

Działania lobbingowe Forum mają również na celu pozyskanie
wsparcia i przychylności dla realizowanych inicjatyw. Jednocześnie
dotarcie do świadomości osób realizujących założenia polskiej
polityki zagranicznej stwarza możliwość kreowania wizerunku
Forum jako organizacji opiniotwórczej.
Działalności opiniotwórczej służą również wydawane przez nas
publikacje. Od 2002 roku ukazały się dwie książki Forum: „Szanse
i zagrożenia polskiej polityki zagranicznej - opinie młodego
pokolenia” (2002) oraz "Polska w NATO i UE - nowe priorytety
polskiej polityki zagranicznej" (2004).

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY FMD W 2005
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AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW
Akademia

Młodych

Dyplomatów

jest

rocznym

programem

szkoleniowym przygotowującym studentów ostatnich lat studiów
oraz

młodych

absolwentów

do

pracy

w

polskiej

służbie

zagranicznej, polskiej służbie cywilnej, instytucjach europejskich
i organizacjach międzynarodowych. Słuchacze Akademii mają
okazję

zapoznać

się

zarówno

z

procedurą

konkursową

obowiązują w poszczególnych instytucjach, jak i z praktycznym
wymiarem pracy w wybranych przez siebie zawodach.
Program

AMD

podzielony

jest

na

7

jednodniowych,

comiesięcznych zjazdów, w trakcie których uczestnicy szkoleni są
przez najwybitniejszych polskich i zagranicznych specjalistów
z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji.
Każdy ze zjazdów składa się z trzech części:
1. Spotkanie z politykami oraz urzędnikami najwyższego szczebla
służby

zagranicznej

i

cywilnej,

jak

również

z

wielkimi

osobowościami polskiej kultury, nauki, biznesu i polityki.
Spotkanie ma charakter dyskusji panelowej, podczas której
po krótkim wprowadzeniu do dyskusji uczestnicy zadają
pytania dotyczące interesujących ich zawodów oraz bieżących
wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych.
2. Część

warsztatowa

prowadzona

przez

wysokich

rangą

urzędników państwowych, podczas których zaproszeni goście
ukazują

praktyczny

wymiar

pracy

w

dyplomacji,

służbie

regionalnych.

Grupy

cywilnej, instytucjach międzynarodowych.
3. Praca

w

grupach

tematycznych

lub

regionalne prowadzone są przez członków Forum Młodych
Dyplomatów oraz zaproszonych ekspertów i mają za zadanie
pogłębienie

wiedzy

uczestników

w

zakresie

bieżących

wydarzeń oraz głównych problemów w danym regionie.
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Dodatkowo słuchacze AMD uczestniczą w zajęciach z zakresu
autoprezentacji,

komunikowania

i

przywództwa.

W

ramach

Akademii organizowane są także dwie wycieczki integracyjne.
W trakcie ostatniego zjazdu odbywa się egzamin końcowy,
którego zaliczenie jest niezbędne do ukończenia programu.
W roku akademickim 2004/2005 w Promocji im. Karola Wojtyły
uczestniczyło
i

176

zagranicznych

słuchaczy
uczelni.

II

reprezentujących
Promocja

im.

47

polskich

Ignacego

Jana

Paderewskiego zainaugurowana została w listopadzie 2005.
Program realizowany jest pod patronatem Reprezentacji Komisji
Europejskiej w Polsce oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na
stronie internetowej: www.akademia.diplomacy.pl

MŁODY KORPUS DYPLOMATYCZNY
W listopadzie 2003 Forum Młodych Dyplomatów zainaugurowało
nowatorski projekt „Młody Korpus Dyplomatyczny”, którego celem
jest umożliwienie dyplomatom akredytowanym w Polsce bliższego
poznania naszego kraju. W tym celu została m.in. uruchomiona
strona

internetowa

www.ydc.diplomacy.pl

przeznaczona

dla korpusu dyplomatycznego. W trakcie rocznej działalności
w ramach MKD zorganizowano liczne przedsięwzięcia w tym
imprezy

Mikołajkowe

i

karnawałowe,

zwiedzanie

Warszawy

oraz wydarzenia sportowe.
W roku 2005 MKD zostało reaktywowane. Na najbliższy rok
planowane

są

min.

spotkania

dyplomatów

akredytowanych

w Polsce z ludźmi kultury, organizację imprez okolicznościowych
oraz wspólne wyjazdy turystyczne.
Inną
z

formą

współpracy

Ambasadorami

i

jest

szefami

organizowanie
placówek

spotkań

dyplomatycznych

i konsularnych, przeznaczonych dla członków FMD oraz osób
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z zewnątrz. Gośćmi Forum w roku 2006 będą: m.in. Ambasador
Rumunii,

Bułgarii,

Niemiec,

Wielkiej

Brytanii,

ChRL,

Japonii

oraz Indii.
Dodatkowym

narzędziem

funkcjonowanie

w

Polsce

ułatwiającym
będzie

dyplomatom

uruchomienie

strony

Internetowej, która zawierać będzie informacje o wydarzeniach
kulturalnych w Polsce, rekreacji i możliwościach spędzania
wolnego czasu.
Założenia na rok 2006 będą realizowane poprzez systematyczne
informowanie ambasad o naszej działalności oraz uczestniczenie
naszych
ambasady.

członków
W

w

ramach

dyplomatycznymi

inicjatywach
naszej

członkowie

organizowanych

współpracy

Forum

będą

z

przez

placówkami

częstymi

gośćmi

Ambasad przy okazji Dni Narodowych, organizowanych przez
większość Ambasad w Warszawie.
W 2006 r. MKD przygotowuje następujące projekty:
 Spotkania dla członków FMD w Departamencie Protokołu
Dyplomatycznego MSZ ;
 Pomoc przy organizacji Dnia Indyjskiego;
 Spotkania w Ambasadach wraz z Grupami Regionalnymi
(Azja i Pacyfik, Grupa Wschodnia, Grupa Ameryka Łacińska);
 Spotkania w Departamentach MSZ właściwych ze względu na
obszar zainteresowań grup regionalnych: Departament Azji
i Pacyfiku MSZ, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu,
Departament Ameryki, Departament Europy;
 0rganizacja cyklu konferencji ”Dyskusje przy okrągłym
stole”:, mających na celu stworzenie platformy wymiany
koncepcji i opinii na wybrane tematy z zakresu dyplomacji
i stosunków międzynarodowych; pierwsza z tych konferencji
poświęcona będzie tematyce ekonomizacji polskiej polityki
zagranicznej;
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 Organizacja

wyjazdów

turystycznych

dla

pracowników

Ambasad: Gdańsk (29-30.IV), Łódź (19-20.V)
 Spotkania w Ambasadach krajów z regionów właściwych
ze względu na obszar zainteresowań grup regionalnych;
 Organizacja Dnia Rumuńskiego;
 Organizacja Dnia Niemieckiego (wraz Grupą Europejską);
 Organizacja Dnia Brytyjskiego (wraz Grupą Europejską);
 Organizacja wyjazdu do Jury Krakowsko- Częstochowskiej
dla pracowników Ambasad.
MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT
Pośród wielu projektów Forum Młodych Dyplomatów ważne
miejsce zajmuje Międzynarodowy Wolontariat FMD w ramach
którego nasza organizacja może zarówno wysyłać i przyjmować
wolontariuszy z całego świata. Istotna część MWFMD realizowana
jest pod egidą programu „Młodzież” Unii Europejskiej, który
umożliwia

organizacjom

wysyłanie

młodych

ludzi

jako

wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych
(ekologicznych,

socjalnych,

kulturalnych)

oraz

goszczenie

wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących
organizacjach i instytucjach non-profit. W ramach programu
„Młodzież” Forum Młodych Dyplomatów ma statut organizacji
wysyłającej oraz goszczącej. Poza programem „Młodzież” Forum
organizuje również indywidualnie dwustronne wymiany. Od lutego
2006 roku w ramach bilateralnego projektu pomiędzy FMD i
Francusko-Kanadyjską Federacja Młodzieży, nasze biuro będzie
gościć wolontariuszy z Kanady. Więcej informacji na temat
projektu

można

znaleźć

na

stronie

internetowej:

www.wolontariat.diplomacy.pl.
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PORADNIA PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW
We wrześniu 2005 roku w ramach programu realizowanego
dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Grupa Prawna Forum
Młodych

Dyplomatów

zainaugurowała

cykl

konferencji

promujących tworzenie poradni prawnych dla cudzoziemców na
terenie całej Polski. W przeciągu trzech miesięcy zorganizowane
zostały spotkania w sześciu największych ośrodkach w Polsce:
Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku oraz Gdańsku.
Prowadzone wykłady miały za zadanie przekazanie kompletnej
wiedzy na temat problematyki cudzoziemców i mniejszości
narodowych w Polsce szerokiej grupie odbiorców. Równolegle, od
października 2005 roku Forum rozpoczęło tworzenie własnej
Poradni Prawnej dla Cudzoziemców działającej przy warszawskim
biurze organizacji. W ramach praktyk młodzi studenci prawa
udzielać będą kompleksowych porad prawnych dla cudzoziemców
przebywających w Polsce. Innym aspektem działalności poradni
będzie również pomoc prawna Polakom przebywającym poza
granicami kraju. Porady będą udzielane także telefonicznie, drogą
pocztową i elektroniczną. Poradnia Prawna Forum Młodych
Dyplomatów

ma

za

zadnie

przede

wszystkim

pomóc

obcokrajowcom mieszkającym w Polsce w odnalezieniu się
w gąszczu przepisów i regulacji prawnych, które przez barierę
językową, czy też poczucie obcości i niezrozumienia stanowią
prawdziwe wyzwanie dla cudzoziemców. Więcej informacji na ten
temat na stronie: www.prawo.diplomacy.pl
OFERTA SZKOLENIOWA FMD
W 2005 r. Forum Młodych Dyplomatów rozwinęło bogatą ofertę
szkoleniową skierowaną do szerokiego grona odbiorców z całej
Polski.

Forum

prowadzi

szkolenia

z

zakresu

funduszy

europejskich, kreowania wizerunku kraju za granicą, protokółu
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dyplomatycznego,

polityki

zatrudnienia

i

prawa

pracy

w Unii Europejskiej, staży i praktyk w instytucjach UE oraz innych
aspektów integracji europejskiej. Forum współpracuje z Polską
Akademią Public Relations oraz firmą Daily Media Sernice.
Członkowie Forum są profesjonalnymi trenerami i dzielą się swoją
wiedzą zarówno na szkoleniach wewnętrznych organizowanych
dla członków FMD, jak i na szkoleniach skierowanych do osób
z zewnątrz. W trakcie tworzenia jest także tzw. Grupa Trenerska,
która z ramienia FMD będzie prowadzić autoryzowane szkolenia
we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
Autonomicznym i kompleksowym programem Forum jest system
szkoleń:

„Fundusze

Europejskie

w

Praktyce”

skierowany

do przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych i ngo’s, obejmujący
swoim zakresem zarówno fundusze strukturalne, jak i programy
i inicjatywy wspólnotowe, a także system grantów okazjonalnych
Komisji

Europejskiej.

Koordynacją

Programu

Szkoleniowego:

„Fundusze Europejskie w praktyce” zajmuje się Grupa Funduszy
Europejskich. Na rok 2006 FMD planuje zintensyfikowanie działań
promocyjnych oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej.

DZIAŁALNOŚĆ GRUP FMD
GRUPA EUROPEJSKA
Grupa

Europejska,

która

na

swoim

koncie

ma

już

tak

spektakularne sukcesy jak: opracowanie "Deklaracji o przyszłości
Europy" – wizji przyszłości Europy według członków Grupy, która
została zgłoszona jako niezależna kontrybucja pod obrady
Konwentu Europejskiego przez Senatora Edmunda Wittbrodta czy
organizacja

seminarium

FMD

podczas

Polskich

Spotkań

Europejskich Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w 2005 r.
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kontynuowała swoją działalność poprzez realizację następujących
przedsięwzięć:
1. „Referendum konstytucyjne, debaty konstytucyjne” - przy
współpracy

Polskiej

Fundacji

im.

Roberta

Schumana

przeprowadzono debaty poruszające tematykę referendum
konstytucyjnego oraz symulacje referendum konstytucyjnego
na

uczelniach

warszawskich,

lubelskich,

wrocławskich

katowickich oraz łódzkich;
2. Publikacja „Staż w Instytucjach Europejskich-Twoją szansą!!!!” celem publikacji było przybliżenie wiedzy o instytucjach Unii
Europejskiej, a także przedstawienie możliwości aplikacji na
praktyki

do

tych

instytucji.

Publikacja

przyczyni

się

do pogłębienia znajomości instytucji europejskich, a także
wzbogaci czytelników o niezbędną wiedzę, potrzebną w czasie
ubiegania się o wszelkiego rodzaju praktyki, staże czy nawet
pracę w międzynarodowych instytucjach. Projekt ten był
współfinansowany ze źródeł Fundacji Konrada Adenauera;
3. „Tydzień Europejski” - FMD włączyło się w realizację Tygodnia
Europejskiego organizowanego przez Erasmus Student Network
w Szkole Głównej Handlowej. Przeprowadzono seminarium
na temat praktyk w ambasadach. Projekt skierowany był przede
wszystkim do studentów i absolwentów polskich uczelni;
4. „Rocznica upamiętnienia Holocaustu” - w Łodzi zorganizowano
konferencję upamiętniającą 80-tą rocznicę Holocaustu Ormian;
5. „Europa

za

20

lat”

–

w

ramach

odbywającego

się

w Warszawie w dniach 15 – 16 maja 2005 roku Szczytu
Młodzieży Rady Europy zrealizowano projekt obejmujący blok
dyskusji i seminariów pod wspólnym hasłem: „Europa za 20
lat”.

FMD

gościło

wówczas

przedstawicieli

organizacji

młodzieżowych min. z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Projekt
realizowany

był

we

współpracy

z

Grupą

Wschodnią,
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a współfinansowany był przez Fundację Konrada Adenauera
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu;
6. „Formowanie

Europy”

-

w

ramach

forum

dyskusyjnego

„Formowanie Europy” organizowanego przez Fundację Konrada
Adenauera w Polsce przeprowadzono wykład nt. sytuacji w
Europie po zwiększeniu liczby jej członków z 15 do 25. Projekt
zrealizowany był przy współpracy Grupy Wschodniej.
Na rok 2006 przewidziane są następujące działania Grupy
Europejskiej:
1. „Dzień Rumuński” z udziałem Ambasadora Rumunii i przy
współpracy z MKD;
2. „Rumunia i Bułgaria w UE”, przy współpracy Ambasady Rumunii
planowane

jest

przeprowadzenie

panelu

dyskusyjnego

omawiającego zagrożenia oraz korzyści dla Rumunii i Bułgarii
związane z ich akcesją do UE;
3. „Praca za granicą” - konferencja mająca na celu podjęcie
dyskusji wśród studentów oraz absolwentów polskich uczelni
na

temat

możliwości

zatrudnienia

młodych

Polaków

za

granicami kraju;
4. Spotkania członków FMD z Ambasadorem Wielkiej Brytanii oraz
z Ambasadorem Niemiec poświęcone stosunkom bilateralnym.
GRUPA WSCHODNIA
Grupa

Wschodnia

FMD

powstała

w

2004

roku.

Głównym

przedmiotem zainteresowania Grupy jest polityka i kultura
w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Przed Grupą Wschodnią został
postawiony jeszcze jeden istotny cel – promowanie wiedzy
oraz pozytywnego obrazu Białorusi, Ukrainy i Rosji w Polsce.
W 2005 r. Grupa Wschodnia zrealizowała następujące projekty:
1. W

ramach

forum

dyskusyjnego

„Formowanie

Europy”

organizowanego przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce
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i przy wsparciu PISM przeprowadzono wykład nt. sytuacji
w Europie po zwiększeniu liczby jej członków z 15 do 25;
2. Projekt „BUT (Belarus, Ukraine, Turkey) why not in the EU?” Seminarium zorganizowane zostało w Senacie RP w ramach
oficjalnych imprez towarzyszących III Szczytowi Rady Europy
i poświęcone było dyskusji o korzyściach i zagrożeniach
związanych z ewentualnym rozszerzeniem Unii Europejskiej
na wschodzie. Źródła finansowania: MENiS;
3. Prowadzono warsztaty regionalne w ramach Grupy Wschodniej
I edycji AMD, prowadzenie zajęć kontynuowano podczas
II edycji AMD, także z udziałem przedstawicieli Ambasad Rosji
i Białorusi.
W 2006 r. planowane są następujące przedsięwzięcia:
1.

Projekt:

“Polish

and

German

Nongovernmental

Youth

Organizations’ cooperation with Kaliningrad– how can we help?”,
w ramach którego uczestniczyć będą młodzi liderzy NGO
z Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polski;
2. Spotkanie „Okrągły stół” z udziałem Ambasadorów Federacji
Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy.
GRUPA AFRYKAŃSKA
Grupa

Afrykańska

FMD

skupia

członków

Forum

Młodych

Dyplomatów, którzy interesują się Afryką. W ramach działalności
Grupy

podejmowane

są

liczne

inicjatywy

mające

na

celu

popularyzację wiedzy nt Afryki. W 2005 roku w ramach Grupy
Afrykańskiej

FMD

uruchomiono

www.afryka.diplomacy.pl

Celem

stronę

stworzenia

internetową
witryny

było

wyodrębnienie ze strony głównej Forum Młodych Dyplomatów
problemów

związanych

Zaangażowanie

członków

aktualizowana

codziennie

z

kontynentem

Grupy
o

sprawiło,

afrykańskim.
iż

najistotniejsze

strona

jest

wydarzenia
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na

Kontynencie

zarówno

jak

i

kulturalnych.

wydarzeń

w

sferze

polityki,

Efektem

tego

gospodarki,
jest

rosnąca

oglądalność strony. Do Grupy Afrykańskiej napływają też liczne
pytania dotyczące wielu problemów związanych z Afryką od osób
niezwiązanych z FMD. W 2006 roku planowana jest dalsza
rozbudowa

witryny.

zainteresowanym
o

etc.

funkcjonowania

jest

takich

muzyczne,

Podobnie

Grupy

był

dostarczenie

kompleksowych

kulturalnych

książkowe,

afrykańskich

tego

bardziej

wydarzeniach

filmowe,

Celem

jak

jak

w

latach

podział

informacji

wystawy,

koncerty

osobom
premiery

wykonawców

ubiegłych

terytorium

istotą

kontynentu

afrykańskiego na strefy, które leżały w gestii członków Grupy.
Każdy z nich był odpowiedzialny za tworzenie obrazu danego
regionu. Było to o tyle ważne, że dawało możliwość weryfikacji
stereotypów dotyczących bardzo wielu aspektów życia w Afryce,
bieżącej sytuacji etc.
W 2005 roku członkowie Grupy Afrykańskiej prowadzili „Warsztaty
Afrykańskie” w ramach Akademii Młodych Dyplomatów. Podczas
jednego ze zjazdów odbyło się spotkanie z ambasadorem Tunezji
w ramach tzw. Dnia Tunezyjskiego. W listopadzie 2005 r. odbyło
się pierwsze seminarium z cyklu „Wielokulturowość a zagrożenia
współczesnego

świata”

Gościem

specjalnym

był

wybitny

dyplomata Krzysztof Śliwiński.
W 2006 r. Grupa Afrykańska planuje następujące przedsięwzięcia:
1. Zorganizowanie kolejnych spotkań z ambasadorami państw
afrykańskich w ramach dni regionalnych. Cykl rozpocznie
„Dzień Algierski” 1 kwietnia 2006 roku;
2. Zorganizowanie

kolejnych

seminariów

z

cyklu

„Wielokulturowość a zagrożenia współczesnego świata”;
3. Zorganizowanie programu wymiany młodzieży z partnerami
Francji, Turcji i Maroka. Projekt finansowany będzie ze środków
Programu UE „Młodzież”;
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4. Dalsza rozbudowa i stała aktualizacja witryny internetowej
www.afryka.diplomacy.pl;
5. Publikacja

książki

na

temat

współczesnych

konfliktów

zbrojnych w Afryce po 1960 roku przy wsparciu merytorycznym
ze strony specjalistów z Instytutu Krajów Rozwijających Się
Uniwersytetu

Warszawskiego

oraz

Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych.
GRUPA PUBLIC RELATIONS
W latach 2005 roku grupa „PR Team” kontynuowała dystrybucję
dwujęzycznego newslettera poświęconego tematyce stosunków
międzynarodowych

o

nazwie

„Newsletter

Stosunków

Międzynarodowych”. Odbiorcami codziennego newslettera są
osoby prywatne, instytucje rządowe oraz ambasady. Obecnie
Newsletter ma ponad 1500 subskrybentów.
Ponadto

w

ramach

umieszczania

informacji

na

stronie

Stowarzyszenia www.diplomacy.pl grupa dostarczała informacje
związane z tematyką podejmowaną na wortalu.
Jednocześnie zbierane są systematycznie kontakty mediowe
uzupełniające
w

sytuacji

klucz

ważnych

prasowy

organizacji,

wydarzeń

informacje

dzięki

któremu

kolportowane

są

do mediów.
PR Team zawsze służy radą i pomocą podczas różnego rodzaju
imprez inicjowanych przez samą organizację oraz reprezentował
Stowarzyszenie podczas wydarzeń zewnętrznych gdzie skutecznie
kolportowane były materiały promocyjne FMD.
GRUPA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Grupa Funduszy Europejskich zajmuje się przede wszystkich:
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1. Działalnością szkoleniowo-edukacyjną – prowadzi Akademię
Funduszy Europejskich;
2. Działalnością doradczą w zakresie pomocy innym Grupom
FMD przy pozyskiwaniu źródeł finansowania inicjatyw FMD;
3. działalnością

opiniotwórczą

poprzez

uczestniczenie

w spotkaniach NT. przyszłości polityki strukturalnej UE.
Akademia Funduszy Europejskich (AFE) oferuje kompleksowe
szkolenia dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych. Dodatkowo
prowadzi

specjalistyczne

zajęcia

z

zakresu

zarządzania

projektem, który otrzymał już dotację unijną oraz przedstawiające
problematykę rozliczeń dotacji unijnych.
Forum

Młodych

skupiająca

w

Dyplomatów,
swoich

jako

szeregach

organizacja

non-profit,

specjalistów

zawodowo

zajmujących się problematyką funduszy europejskich, pragnie
odpowiedzieć na zainteresowanie tych instytucji i organizacji,
które

poszukują

wiedzy

teoretycznej

i

praktycznej

w

tym

obszarze. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów i
praktyków

pisania

europejskich,

i

którzy,

oceniania
będąc

wniosków

członkami

do

Forum

funduszy
Młodych

Dyplomatów, jednocześnie pracują w Instytucjach Wdrażających
fundusze strukturalne w Polsce, instytucjach szkoleniowych lub
świadczą swoje usługi w ramach działalności gospodarczej.
FMD, wraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych, weszło
w

skład

międzynarodowego

konsorcjum

(polsko-niemiecko-

czeskiego), które realizować będzie duży projekt badawczopromocyjny: „The EU Fundamental Rights Agency – views from the
new Member States” finansowany w ramach konkursu grantowego
Komisji Europejskiej i ze środków Fundacji Konrada Adenauera.
GRUPA AZJA I PACYFIK
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Grupa Azja i Pacyfik FMD powstała pod koniec 2005 roku.
Głównym przedmiotem zainteresowania Grupy jest polityka,
ekonomia oraz aspekty kulturowo-społeczne związane rejonem
Azji i Pacyfiku. Grupa ma na celu organizowanie spotkań,
konferencji
i

oraz

przybliżana

szkoleń,

będzie

w

tematyka

trakcie

których

rejonu

Azji

omawiana
i

Pacyfiku

w sferze gospodarki oraz różnic kulturowych, które wpływają
na kontakty międzyludzkie i relacje biznesowe
W 2006 r. planowane są następujące przedsięwzięcia:
• Utworzenie strony internetowej www.azjapacyfik.diplomacy.pl,
na której publikowane będą aktualności z regionu, komentarze
i raporty tematyczne;
• Publikowanie

miesięcznego

Newslettera,

przesyłanego

do Ambasad, MSZ, innych instytucji związanych z regionem
oraz indywidualnych subskrybentów;
• Regularne spotkania tzw. grupy dyskusyjnej członków FMD
mających na celu wymianę komentarzy na temat regionu Azji
i Pacyfiku;
• Prowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach cyklu: ”Rozmowy
przy okrągłym stole – Azja i Pacyfik”;
• Organizacja spotkań i konferencji związanych z problematyką
regionu;
• Organizacja Dnia Wietnamskiego;
• Organizacja wyjazdu do Gdańska dla pracowników Ambasady
Chin;
• Organizacja Dnia Japońskiego;
• Organizacja Dnia Chińskiego;
• Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi
się sprawami regionu.
Grupa

Azja

i

Pacyfik

planuje

regularne

spotkania

z przedstawicielami Ambasad Regionu, w tym m.in. najbliższe
spotkanie w Ambasadzie Chin. Ponadto, Grupa spotykać się
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będzie ze właściwymi Departamentami MSZ. Powyższe inicjatywy
mają na celu nawiązanie stałych kontaktów głównymi aktorami
polityki zagranicznej tego regionu.
Członkowie Grupy Azja i Pacyfik prowadzą także warsztaty
regionalne
w ramach AMD.
Grupa Azji i Pacyfiku współpracuje przede wszystkim z:
• Departamentem Azji i Pacyfiku MSZ
• Ambasadami krajów regionu
• Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Chińskiej
• Towarzystwem Polsko-Japońskim
• Stowarzyszeniem Przyjaźni Polski i Sri Lanki.
GRUPA PRAWNA
Grupa Prawna powstała na początku roku 2005 r. Grupa zajmuje
się różnorodnymi programami o charakterze prawnym. Wśród
projektów przewidzianych na rok bieżący znajdują się m.in.
organizacja konferencji dot. zasad współczesnych problemów
prawa międzynarodowego, seminarium na temat funkcjonowania
poradni prawnych w świetle nowych rozwiązań ustawowych.
Ponadto

prowadzenie

programu

Poradni

Prawnej

dla Cudzoziemców oraz przygotowanie reprezentacji polskich
studentów do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach.
Grupa

zamierza

aktywnego

również

kreowania

podjąć

badania

wizerunku

nad

problemem

państwa

polskiego

na płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej.
W 2005 r. Grupa Prawna zorganizowała cykl 6 konferencji
w

ramach

programu

Cudzoziemiec

i

„Aktywność-Integracja

członek

mniejszości

-

narodowej

Tożsamość.
w

Polsce”

promujący Poradnie Prawną dla Cudzoziemców. Program był
współfinansowany

przez

Fundusz

Inicjatyw

Obywatelskich
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Ministerstwa Polityki Społecznej. Rozpoczęła swoją działalność
Poradnia Prawna dla Cudzoziemców, która oferuje osobom
zainteresowanym bezpłatne porady. Stworzono także stronę
internetową Grupy Prawnej: www.prawo.diplomacy.pl.
W 2006 r. Grupa Prawna będzie kontynuować działalność Poradni
Prawnej dla Cudzoziemców. W celu rozszerzenia ww. działalności
rozpoczęty zostanie program praktyk i staży dla studentów
w Poradni, na który planuje się pozyskać grant w ramach
funduszy

krajowych

bądź

zagranicznych.

W

ramach

ukierunkowania Grupy Prawnej na wspomaganie cudzoziemców
przebywających
internetowej
dla

w

Polsce

zakładki

cudzoziemców

planowane

z

jest

ogłoszeniami

oraz

także
i

stworzenie

stworzenie

ofertami

pracy

portalu-platformy

informacyjnej dla cudzoziemców.
Ponadto, w planach Grupy Prawnej znajdują się także następujące
przedsięwzięcia:
1. Organizacja konkursu symulacji rozprawy przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka, skierowanego do studentów;
2. Letnia Akademia Polityki Zagranicznej;
3. Raport na temat stanu polskiej polityki zagranicznej;
4. Konferencje
w

i

seminaria

przygotowaniu

jest

dotyczące

zagadnień

seminarium

prawnych

dotyczące

osób

zatrzymanych w związku z oskarżeniami o prowadzenie
działalności terrorystycznej.

PRZEDSTAWICIELSTWO FMD W ŁODZI
W 2005 r. Zarząd FMD powołał Przedstawicielstwo Regionalne
Forum Młodych Dyplomatów na Śląsku.
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W

trakcie

dotychczasowej

działalności

Przedstawicielstwo

zrealizowało następujące przedsięwzięcia:
1. FMD wraz z uczelniami wyższymi i różnymi organizacjami
studenckimi

w

Warszawie,

Łodzi,

Lublinie

i

Katowicach

zainicjowało cykl debat na ten temat, połączonych jednocześnie
z symulacją referendum konstytucyjnego. Część łódzka projektu
zorganizowana

została

przez

Wydziałową

Radę

Samorządu

Studentów WSMiP UŁ oraz Koło Naukowe Expressis Verbis.
Jednocześnie przeprowadzona została
konstytucyjnego

w

środowisku

symulacja

referendum

studenckim.

Pomocy

w zorganizowaniu urny wyborczej udzielił Urząd Miasta Łodzi;
2.

Poradnia prawna dla Cudzoziemców – w ramach projektu

Grupy

Prawnej

Przedstawicielstwo

współorganizowało

jedną

z cyklu konferencji;
3.

Przeprowadzono

w

instytucjach

wykłady

europejskich

otwarte
oraz

na

–

„Staże

polskich

i

praktyki

placówkach

dyplomatycznych. Procedury rekrutacyjne do polskiej służby
zagranicznej”;
4. W ramach nawiązywania kontaktów z władzami regionu oraz
placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi Przedstawicielstwo
przesłało

życzenia

noworoczne

do

władz

miasta

oraz

do konsulatów.
PRZEDSTAWICIELSTWO FMD W KATOWICACH
W 2005 r. Zarząd FMD powołał Przedstawicielstwo Regionalne
Forum Młodych Dyplomatów na Śląsku.
Na początek swojej działalności Przedstawicielstwo nawiązało
kontakty z administracją rządową w województwie, samorządem
województwa

śląskiego

oraz

prezydentami

głównych

miast

aglomeracji śląskiej. Przy okazji nowego roku wraz z życzeniami
przesłano informację o działalności Forum do przedstawicielstw
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konsularnych działających w Katowicach i sąsiednich miastach
oraz

do

przedstawicielstw

regionów

akredytowanych

przy

Zarządzie Województwa Śląskiego.
Na początku 2006 r. planowane są następujące działania:
1. Przedstawicielstwo przyłączyło się do ogólnoeuropejskiego
projektu

kameralnych

spotkań

“Euroatlantic

Tuesdays”,

koordynowanego przez europejską organizację pozarządową
The Ciitizens of Europe. W katowickim klubie “Za kulisami”
działającym przy Teatrze im. Wyspiańskiego planowane są dwa
spotkania

związane

z

różnymi

wymiarami

relacji

transatlantyckich;
2. W ramach obchodów Święta Frankofonii na Śląsku planowane
jest

przy

współpracy

z

Domem

Miasta

Saint

Etienne

w Katowicach seminarium “Polak, Francuz – dwa bratanki”,
podczas którego odbędzie się prezentacja FMD oraz promocja
książki “Praktyki i staże w instytucjach europejskich Twoją
szansą” na Uniwersytecie Śląskim;
3. Przedstawicielstwo Regionalne na Śląsku planuje zorganizować
m.in. cykl debat z publicznością, których tematyka będzie
dotyczyła bieżących zagadnień polskiej polityki zagranicznej
oraz

spraw

międzynarodowych,

a

także

gościć

grupę

dyplomatów akredytowanych w Polsce w ramach Młodego
Korpusu Dyplomatycznego;
4. Udział przedstawicieli PR FMD na Śląsku oraz wolontariuszki
z Kanady w konferencji "Frankofonia - globalizacja inaczej?"
organizowanej

przez

Międzynarodową

Szkołę

Nauk

Politycznych w Katowicach.
WYCIECZKI INTEGRACYJNE FMD
Do ważnych inicjatyw podejmowanych przez Forum Młodych
Dyplomatów należą również wycieczki integracyjne.
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Celem wyjazdów integracyjnych jest umożliwienie członkom
Forum Młodych Dyplomatów wzajemnego, bliższego poznania się
oraz wymiany doświadczeń. Zawarte znajomości mogą być
pomocne

w

przyszłej pracy zawodowej. W 2005 R. FMD

zorganizowało DWIE takie wycieczki – obie odbyły się pod
Warszawą: w lipcu oraz we wrześniu. Dodatkowo, w ramach AMD
członkowie

FMD

mogli

uczestniczyć

w

dwu

wyjazdach

integracyjnych AMD – do Łeby (luty 2005) oraz do Zakopanego
(kwiecień 2005).
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FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW
ul. Mariana Sengera „Cichego” 10 m. 2a
02-790 Warszawa
tel/fax: +48 22 449 23 35
e-mail: fmd@diplomacy.pl
www.diplomacy.pl
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