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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.

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. Forum
realizuje

tę

misję

w

zakresie

promocji

zatrudnienia

i

aktywizacji

zawodowej;

działalności

wspomagającej rozwój społeczności lokalnych; integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społeczeństwami oraz promocji i organizacji wolontariatu. Stowarzyszenie jako
OPP korzysta m.in. z prawa do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tym celu zarówno w roku 2006 jak i w pierwszym kwartale 2007 FMD prowadziło kampanię „1%”.
Stowarzyszenie

korzysta

również

z

możliwości

nieodpłatnego

informowania

o

prowadzonej

działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z prawa do korzystania z pracy
poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

CZŁONKOSTWO W „GRUPIE ZAGRANICA”
W 2006 r. uzyskaliśmy status członka stałego „Grupa Zagranica”. Grupa ta jest stowarzyszeniem
wiodących polskich organizacji pozarządowych, które prowadzą działania za 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.
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 grudniu 2006 roku Forum
liczyło 109 członków z całej Polski, w marcu 2007 liczba członków FMD wyniosła 120 osób.
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PLATFORMA KOMUNIKACYJNA
Uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia techniki działalność Forum Młodych Dyplomatów wspierana
jest przez nowoczesny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 2006 r. serwer FMD został

rozbudowany o nowe podstrony poszczególnych grup tematycznych FMD jak i szczególnych
projektów.
Swoje

niezależne

strony

posiada

Grupa

Prawna

(www.prawo.diplomacy.pl)

Grupa

Afrykańska

(www.afryka.diplomacy), jak również Akademia Młodych Dyplomatów, Wolontariat, Młody Korpus

Dyplomatyczny oraz Przedstawicielstwa FMD na Śląsku, w Łodzi, w Trójmieście w Poznaniu i w Lublinie.
Sam portal internetowy www.diplomacy.pl coraz prężniej się rozwijający i notujący dziennie prawie
cztery 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 oraz możliwość używania wewnętrznej listy dystrybucyjnej dającej bezpośredni kontakt
ze 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.
PRAKTYKI W BIURZE FMD
Forum Młodych Dyplomatów oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w warszawskiej siedzibie
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. Z uwagi

na coraz więcej zadań, które biuro realizuje zapotrzebowanie na praktykantów nie maleje.
Jednocześnie

Forum może

się

pochwalić

wysoką atrakcyjnością praktyk

wśród studentów

i absolwentów. W latach 2006-2007 w biurze Forum praktyki odbyło ponad 60 osób.
WSPÓŁPRACA 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. W roku 2006 kontynuowaliśmy współpracę
min. z

Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Regionalną

Izbą Gospodarczą w Łodzi, oraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak np. Fundacja im. Konrada

Adenauera, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Warto
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wspomnieć, iż członkowie Forum w znakomitej większości są szefami bądź liderami organizacji
pozarządowych na terenie całego kraju.
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI NGO’S
Specyfika Forum Młodych Dyplomatów nakazuje wychodzić z działalnością poza granice kraju. W roku
2006 postulat ten realizowaliśmy delegując naszych przedstawicieli na konferencje odbywające się

za granicą oraz 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, Bursie, Brugii, Brukseli,
Budapeszcie, Kijowie, Lwowie, Maastricht, Mollinie, Paryżu i innych.

Forum Młodych Dyplomatów na co dzień współpracuje z Konferencją Międzynarodowych Organizacji
Pozarządowych Rady Europy. Wyjątkową dumą napawa nas fakt, iż Forum Młodych Dyplomatów oraz
Fundacja im. Pułaskiego są jedynymi polskimi organizacjami partnerskimi Rady Europy.
WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELSTWAMI DYPLOMATYCZNYMI
Profil naszej działalności wymaga od Forum utrzymywania dobrych i regularnych stosunków
z ambasadami państw akredytowanych w RP. Założenia te w roku 2006 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.

Szczególną formą współpracy z Ambasadami są projekty organizacji dni narodowych, które
realizowaliśmy m.in. dla Ambasady Algierii, Chin, Rumunii, Tunezji. Niemniej istotne są spotkania

członków Forum z ambasadorami, podczas których omawiane są możliwości współpracy i bieżące
wydarzenia z obszaru stosunków bilateralnych Polski z wybranymi krajami.

Jednym z najciekawszych przykładów owocnej współpracy Forum z ambasadami są spotkania
z wybitnymi postaciami amerykańskiej polityki zagranicznej w siedzibie Ambasady USA oraz
spotkaniem z Ambasadorem USA w jego rezydencji w Warszawie, które odbyło się 1 grudnia 2006 r.

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).
W roku 2006 Forum kontynuowało swoją tradycję organizowania spotkań z wybitnymi postaciami

polityki zagranicznej, których celem była dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami stosunków
międzynarodowych.

Członkowie Forum mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach m.in. z:

1.

Przedstawicielami OBWE w Polsce;
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2.
3.

Przedstawicielami Protokołu Dyplomatycznego MSZ (szkolenie);

4.

Krzysztofem Słomińskim – Dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ;

5.

Witoldem Waszczykowskim – Sekretarzem Stanu w MSZ;

Thomasem Sandersonem - zastępcą Dyrektora Center for Strategic Planning and International
Studies w Waszyngtonie;

6.

Victorem Ashem - Ambasadorem USA w jego rezydencji w Warszawie.

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY FMD W ROKU 2006
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 nauki, biznesu i polityki. Spotkanie
ma charakter dyskusji panelowej, podczas której uczestnicy zadają pytania dotyczące
interesujących ich zawodów oraz bieżących wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych
i polityki krajowej.

2.

Praca w grupach tematycznych lub regionalnych. Grupy tematyczne prowadzone są przez
młodych pracowników administracji publicznej lub instytucji europejskich, którzy dzielą się

z uczestnikami AMD doświadczeniami z zakresu przygotowania i przystępowania do

konkursów do danych instytucji. Trzy podstawowe specjalizacje to: „służba zagraniczna”,
„służba cywilna” oraz „instytucje międzynarodowe”. Grupy regionalne prowadzone są przez
członków Forum Młodych Dyplomatów i mają za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników
w zakresie bieżących wydarzeń oraz głównych problemów w danym regionie.

3.

Warsztaty

praktyczne.

Warsztaty

te

pozwalają

uczestnikom

na

wypróbowanie

sił

w rzeczywistej sferze dyplomacji. Wśród poruszanych zagadnień są: „Savoir – vivre”,
„Umiejętności interpersonalne” oraz „Protokół dyplomatyczny”. W III edycji pojawiają się także

nowe zajęcia: „Branding narodowy – tworzenie wizerunku Polski”, „Analiza procesów
transformacji

ustrojowej

pozarządowych”.

w

krajach

Europy

Środkowej”

oraz

„Praca

w

organizacjach

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

2005/2006

odbywała

się

II

Promocja

im.

Ignacego

Jana

Paderewskiego, zainaugurowana w listopadzie 2005, która zgromadziła 170 słuchaczy. Wykład
inauguracyjny II edycji AMD wygłosił profesor Władysław Bartoszewski. III Promocja im. Jana NowakaJeziorańskiego rozpoczęła się 12 listopada 2006 r., a wykład inauguracyjny wygłosił profesor Norman
Davies.

Sprawozdanie z działalności Forum Młodych Dyplomatów w latach 2002/2004

5

Dodatkowo prowadzone są szkolenia:

•

"Szkolenia dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej" (program
weekendowy)

•

"Szkolenia dla kandydatów na urzędników instytucji europejskich" (program weekendowy)

Akademia Młodych Dyplomatów posiada stronę: 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 2006 r. MKD zrealizował następujące projekty:


Spotkania dla członków FMD w Departamencie Protokołu Dyplomatycznego MSZ;



Pomoc przy organizacji Dnia Indyjskiego w Łodzi;



Spotkania w Ambasadach wraz z Grupami Regionalnymi (Grupa Azja i Pacyfik, Grupa
Afrykańska, Grupa Wschodnia);



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;


Konferencja "Ameryka Łacińska - szansa i wyzwanie" organizowana przez Przedstawicielstwo
Regionalne FMD w Łodzi, MKD przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Łodzi;



Organizacja Dnia Rumuńskiego.

MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT
Pośród wielu projektów Forum Młodych Dyplomatów ważne miejsce zajmuje Międzynarodowy
Wolontariat FMD w ramach którego nasza organizacja może zarówno wysyłać jak 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 gościło wolontariuszkę z Kanady, a we
wrześniu 2006 roku wysłało wolontariuszkę do Irlandii.
PORADNIA PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW
Od września 2005 roku w ramach programu realizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Grupa Prawna Forum Młodych Dyplomatów prowadzi własną Poradnię Prawną dla Cudzoziemców, która

działa przy warszawskim biurze organizacji. W ramach praktyk młodzi studenci prawa udzielają

kompleksowych porad prawnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Innym aspektem
działalności poradni jest również pomoc prawna Polakom przebywającym poza granicami kraju. Porady
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są udzielane także telefonicznie, drogą pocztową i elektroniczną. Na przełomie marca i kwietnia 2006
roku Poradnia Prawna rozpoczęła współpracę z portalem Expats-in-Poland.com, której efektem było
uruchomienie w połowie kwietnia 2006 roku „Legal Advice Corner” – za pomocą umieszczonego w nim

formularza cudzoziemcy mogą kierować pytania prawne do Poradni. Odpowiedzi publikowane są na
stronie internetowej kącika prawnego. W okresie kwiecień – grudzień 2006 roku członkowie Poradni
Prawnej odpowiedzieli na ponad 100 pytań prawnych otrzymanych z serwisu Expats-in-Poland.com.

W sierpniu 2006 roku powstała nowa wersja strony internetowej Poradni Prawnej, na której
zamieszczane są porady i informacje prawne dla cudzoziemców. 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 2006r. 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 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.

Poza projektami, które realizowane są cyklicznie i w dłuższym okresie czasu Forum Młodych
Dyplomatów

organizuje

przedsięwzięcia

organizacjami zagranicznymi.

we

współpracy

z

partnerami

instytucjonalnymi

oraz

W roku 2006 kontynuowane były wykłady nt praktyk i staży w instytucjach europejskich i na polskich
placówkach dyplomatycznych w ramach w ramach licznych spotkań i dni otwartych;

WARSAW REGIONAL NGO’S CONGRESS ON CIVIL SOCIETY INVOLVEMENT IN BUILDING DEMOCRACY
www.warsawcongress.pl

Szczególnym projektem Forum był „Warsaw Regional NGO’s Congress on Civil Society Involvement in
Building Democracy” (24-25 marca 2006), który zorganizowaliśmy przy współpracy i pod auspicjami

Rady Europy. Warszawski Regionalny Kongres Organizacji Pozarządowych był trzydniowym zjazdem
gromadzącym 150 uczestników; liderów ponad 200 organizacji pozarządowych z Białorusi, Niemiec,
Ukrainy oraz Polski; obserwatorów z Estonii, Litwy, Łotwy i Rosji oraz przedstawicieli Konferencji
Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy.

W wyniku trzy-dniowych prac delegaci przyjęli min. rezolucję podkreślającą rolę Organizacji
Pozarządowych w zakresie współpracy międzynarodowej i działalności politycznej. Potępiono

dyktaturę na Białorusi, jak również brutalne ataki na pokojowe demonstracje politycznej opozycji.
Delegaci wezwali rządy i społeczność międzynarodową do współpracy z siłami demokratycznymi

na Białorusi. Wzięli oni również udział w demonstracji zorganizowanej w Warszawie mającej na celu
wsparcie białoruskich sił demokratycznych. Warszawski Kongres stał się wyjątkową okazją
do stworzenia platformy współpracy pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi z regionu.
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DZIAŁALNOŚĆ GRUP FMD*
* Na początku roku 2007 Grupy tematyczne FMD zostały przekształcone i istnieją jako Projekty
nadzorowane przez Koordynatorów.

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 2006 r. kontynuowała swoją działalność poprzez realizację następujących
przedsięwzięć:
1.

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;

2.

Konferencja w Urzędzie Miasta Łodzi pt. : „Polska - Niemcy – historia, kultura, gospodarka – debata

studencka w Łodzi” zorganizowana pod patronatem Forum Młodych Dyplomatów – 20 października
2006 r.;

3.

„Dzień Rumuński” z udziałem Ambasadora Rumunii, przy współpracy z MKD - 18 listopada 2006 r.
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 2006 Grupa Wschodnia zrealizowała następujące projekty:

1.

Panel

pt.

"Europejska

Polityka

Wschodnia:

z

punktu

widzenia

Polski

i

Niemiec”

z parlamentarzystami CDU/CSU organizowany przez FMD pod auspicjami Fundacji Konrada
Adenauera w ramach projektu "Formowanie Europy" – 20 września 2006 r. ;

2.

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 III edycja na
spotkania przybyli przedstawiciele Ambasad Kazachstanu, Azerbejdżanu i Białorusi;

3.

Projekt: “Polish and German Nongovernmental Youth Organizations’ cooperation with Kaliningrad–
how can we help?” – 20 listopada 2006 r. ;

4.

Regularne spotkania ze studentami Studium Wschodniego UW oraz stypendystami z Ukrainy
i Białorusi.

Od ponad trzech lat Forum Młodych Dyplomatów realizuje wymiany, wizyty studyjne i konferencje

skierowane do młodych osób z Białorusi, Ukrainy oraz Rosji w ramach Programu Wschodniego FMD.
Planowany na 2007 rok program obejmuje m.in. wymianę młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Rosji, cykl
seminariów poświęconych przełamywaniu barier w dostępie do wiedzy i efektywniejszej integracji
z Unią Europejską.
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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.

Od

2005

roku

w

ramach

Grupy

Afrykańskiej

FMD

działa

strona

internetowa

www.afryka.diplomacy.pl. Celem stworzenia witryny było wyodrębnienie ze strony głównej Forum

Młodych Dyplomatów problemów związanych z kontynentem afrykańskim. Zaangażowanie członków

Grupy sprawiło, iż strona jest aktualizowana codziennie o najistotniejsze wydarzenia na Kontynencie
zarówno w sferze polityki, gospodarki, jak i wydarzeń kulturalnych. Efektem tego jest rosnąca

oglądalność strony. Do Grupy Afrykańskiej napływają też liczne pytania dotyczące wielu problemów
związanych z Afryką od osób niezwiązanych z FMD. Celem Grupy jest dostarczenie osobom
zainteresowanym bardziej kompleksowych informacji o wydarzeniach kulturalnych takich jak wystawy,
premiery filmowe, książkowe, muzyczne, koncerty wykonawców afrykańskich etc. Podobnie jak

w latach ubiegłych istotą funkcjonowania Grupy był podział terytorium 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 2006 r. Grupa Afrykańska zrealizowała projekt „Dzień Algierski”, wykłady otwarte, uczestniczyła
w oficjalnych obchodach Dnia Afryki. Ważna formą działalności grupy jest na bieżąco aktualizowana
strona internetowa www.afryka.diplomacy.pl, na

łamach

której zamieszczane

są

najświeższe

aktualności dotyczące sytuacji w Afryce oraz różnych aspektów relacji Polski i Unii Europejskiej
z krajami afrykańskimi. Grupa poszerzyła swoją działalność o Bliski Wschód.

Na początku roku 2007 rozpoczęto przygotowania do publikacji książki o konfliktach w Afryce

w latach 1960-2007, planowany termin wydania to jesień 2007. Planowane są również spotkania
z korpusem dyplomatycznym z Afryki oraz Bliskiego Wschodu oraz współpraca na rzecz promowania
regionu. Grupa konsultuje swoje projekty z Departamentem Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.
GRUPA PUBLIC RELATIONS
Grupa współpracuje z Polską Akademią Public Relations, która organizuje szkolenia tematyczne
z zakresu PR, marketingu i zawodu rzecznika prasowego. Wśród wykładowców i trenerów ww. szkoleń
znajdują się członkowie Grupy PR.

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 klucz prasowy organizacji, dzięki któremu w sytuacji
ważnych wydarzeń informacje 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 AZJA I PACYFIK
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 oraz szkoleń, w trakcie których omawiana

i przybliżana będzie tematyka rejonu Azji i Pacyfiku w sferze gospodarki oraz różnic kulturowych,
które wpływają na kontakty międzyludzkie i relacje biznesowe
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W 2006 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1.

2.
3.
4.

Regularne spotkania tzw. grupy dyskusyjnej członków FMD mających na celu wymianę komentarzy
na temat regionu Azji i Pacyfiku;
Spotkania z Departamentem Azji i Pacyfiku MSZ;
Spotkania w Ambasadzie Chin;
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami regionu.

Powyższe inicjatywy miały 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 znalazły się konferencje dot. zasad współczesnych
problemów prawa międzynarodowego, seminarium na temat funkcjonowania poradni prawnych
w świetle nowych rozwiązań ustawowych.
W sierpniu 2006 roku rozpoczęto publikowanie na stronie internetowej porad i informacji prawnych dla
cudzoziemców.
W 2006 r. Grupa Prawna kontynuowała działalność Poradni Prawnej dla Cudzoziemców. W celu
rozszerzenia ww. działalności rozpoczęty został program praktyk i staży dla studentów w Poradni.

W roku 2006 z praktyk tych skorzystały 4 osoby. Obecnie praktykę odbywają 2 osoby. Poradnia Prawna
w 2006 roku udzieliła około 140 porad prawnych. W ramach ukierunkowania Grupy Prawnej
na

wspomaganie

cudzoziemców

przebywających

w Polsce

planowane

jest

także

stworzenie

internetowej zakładki z ogłoszeniami i ofertami pracy dla cudzoziemców oraz stworzenie portaluplatformy informacyjnej dla cudzoziemców.

BIURO KARIER
Jest to elitarny serwis pomagający wyszukać atrakcyjne oferty praktyk i pracy, oferujący kompleksową
pomoc na początku kariery zawodowej członkom FMD, a także uczestnikom i absolwentom Akademii
Młodych Dyplomatów. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Kazimierza Pułaskiego.
W serwisie znajdują się oferty ciekawych praktyk i staży w różnych instytucjach, organizacjach
i firmach w Polsce i zagranicą.

PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE FMD

PRZEDSTAWICIELSTWO W ŁODZI
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W 2005 r. Zarząd FMD powołał Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Łodzi.

W trakcie dotychczasowej działalności Przedstawicielstwo FMD wraz z uczelniami wyższymi i różnymi
organizacjami studenckimi w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Katowicach zainicjowało cykl debat
połączonych z symulacją referendum konstytucyjnego. Przedstawicielstwo organizuje wiele spotkań

i konferencji w tym wykłady otwarte pt. „Staże i praktyki w instytucjach europejskich oraz na polskich
placówkach dyplomatycznych” oraz konferencje tematyczne np. na temat Ameryki Łacińskiej. Więcej
na: www.lodz.diplomacy.pl.

Przedstawicielstwo w Łodzi zrealizowało w 2006/2007 roku następujące przedsięwzięcia:
1. Indie – partner UE (Teatr Nowy w Łodzi) - 17 marca 2006 r.;

2. Spotkanie promujące FMD w środowisku organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego –
12 kwietnia 2006 r.;

3. Priorytety polskiej polityki zagranicznej – 11 maja 2006 r.;
4. Konferencja "Ameryka Łacińska - szansa i wyzwanie" organizowana przez Przedstawicielstwo
Regionalne FMD w Łodzi, MKD przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Łodzi –
23 czerwca 2006 r.;

5. Konferencja "Rola organizacji pozarządowych oraz firm w kreowaniu stosunków polsko niemieckich" organizowana przez Przedstawicielstwo FMD w Łodzi – 20 października 2006 r.;

6. Praktyki i staże na polskich placówkach dyplomatycznych oraz w instytucjach europejskich11 grudnia 2006 r.;

7. Dni Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Łódzki - 11 stycznia 2007 r. ;
8. Praktyki i staże na polskich placówkach dyplomatycznych oraz w instytucjach europejskich 15 stycznia 2007 r.;

9. Konferencja dot. praw człowieka przy udziale Agencji Praw Podstawowych – 19 stycznia 2007 r.;
10. Praktyczne aspekty wystąpień publicznych – Pigułka Lewiatana - 19 marca 2007 r.;
11. Polsko-chińska współpraca gospodarcza: szanse i wyzwanie- 20 marca 2007 r.
PRZEDSTAWICIELSTWO NA ŚLĄSKU
Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów na Śląsku powstało w 2005 roku.

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 (2006) wraz z życzeniami przesłano informację o działalności Forum
do

przedstawicielstw

konsularnych

działających

w

Katowicach

i

sąsiednich

miastach

oraz

"Bliżej

Sąsiada"

do przedstawicielstw regionów akredytowanych przy Zarządzie Województwa Śląskiego. W 2006
Przedstawicielstwo zorganizowało następujące działania:
1. Wykład

"Polityka

bezpieczeństwa

europejskiego"

w

ramach

projektu

organizowanego wspólnie z Konsulatem Generalnym Republiki Czeskiej w Katowicach – 22
listopada 2006 r.;

2. Wykład "Strategia promocyjna Republiki Czeskiej" w ramach projektu "Bliżej Sąsiada"
organizowanego wspólnie z Konsulatem Generalnym Republiki Czeskiej w Katowicach- 13
grudnia 2006 r. ;

3. Koktajl noworoczny dla korpusu konsularnego – 23 stycznia 2007 r. ;
4. Rzeczypospolita Polska i Republika Czeska. Współpraca ekonomiczna – 7 lutego 2007 r.;

5. Spotkanie z władzami i studentami Akademii Polonijnej w Częstochowie – 12 lutego 2007 r. ;
6. Konferencja dotycząca dyplomacji papieskiej w ramach zjazdu II edycji AMD na Jasnej Górze –
24 lutego 2007 r. ;

7. Wyjazd integracyjny w ramach AMD – Hucisko – 23-25 lutego 2007 r. ;
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8. Współpraca

regionalna

Województwa

Śląskiego

i

Kraju

Morawsko-Śląskiego

(z uwzględnieniem współpracy w ramach euroregionów i miast partnerskich) – 28 marca 2007
r.

Więcej informacji na: www.slask.diplomacy.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO W TRÓJMIEŚCIE
Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Trójmieście powstało w maju 2006.
Sygnałem do powołania go do życia było rosnące w Trójmieście zainteresowanie FMD oraz Akademią
Młodych Dyplomatów. Już w niecały miesiąc po powstaniu, Przedstawicielstwo we współpracy z Wyższą

Szkołą Zarządzania zorganizowało w Gdańsku „Dni Chińskie” (20 czerwca 2006 r.). Poruszane

zagadnienia w znakomitej większości dotyczyły relacji polsko-chińskich oraz roli regionu pomorskiego
w polityce gospodarczej Państwa Środka. 30 listopada 2006 roku FMD w Trójmieście zorganizowało
seminarium „Agencja Praw

Podstawowych”. W dniach 6-7 stycznia 2007 Przedstawicielstwo

zorganizowało projekt pod tytułem „Morscy Ambasadorowie” realizowany we współpracy z Akademią

Marynarki Wojennej. Było to seminarium w ramach jednego ze zjazdów III edycji AMD. Więcej informacji
na: www.trojmiasto.diplomacy.pl
PRZEDSTAWICIELSTWO W POZNANIU
Przedstawicielstwo Forum Młodych Dyplomatów w Poznaniu powstało w styczniu 2007 roku.
Wydarzeniem inaugurującym było szkolenie otwarte „Staże w instytucjach Unii Europejskiej”, które
odbyło się 14 marca 2007 r. Region współorganizował „Dni Bałkańskie”, które odbyły się w Poznaniu
na początku marca 2007 r.

PRZEDSTAWICIELSTWO W LUBLINIE
Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie powołane zostało w połowie
stycznia 2007. Pierwszym przedsięwzięciem było zorganizowanie wykładu otwartego pt.: "Staże

i praktyki w instytucjach Unii Europejskiej" w Sali Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (21 marca 2007 r ). W planach Przedstawicielstwa w Lublinie są również wyjazd
integracyjny dla członków FMD oraz projekty o tematyce polsko-ukraińskiej i polsko-żydowskiej.
PRZEDSTAWICIELSTWO W WARSZAWIE
Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Warszawie wyodrębnione zostało
z Centrali stowarzyszenia 29 marca 2007 r. dla uzyskania większej efektywności działania Zarządu
Głównego. Przedstawicielstwo warszawskie przejmie większość projektów ogólnopolskich mających

miejsce w Warszawie. W przedstawicielstwie tym działa najliczniejsze grono członków Forum Młodych
Dyplomatów.

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 2006 R. FMD zorganizowało dwie takie wyjazdy – do Wilgi (maj) oraz
do Łodzi (listopad). Dodatkowo, w ramach AMD członkowie FMD mogli uczestniczyć w wyjazdach
integracyjnych AMD.

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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