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Drogie Forowiczki, Drodzy Forowicze,
poniżej oddajemy w Wasze ręce raport z działalności stowarzyszenia z okresu
styczeń-maj 2016. Znajdziecie w nim informacje o projektach poszczególnych.
Przedstawicielstw Regionalnych oraz o działalności Zarządu.
Życzymy udanej lektury!
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Zarząd
Projekt promocyjny „Let’s meet in”
1. Cele


Wewnętrzne:

- aktywizacja Przedstawicielstw Regionalnych
- promocja Forum Młodych Dyplomatów wewnątrz stowarzyszenia
- aktywizacja członków tymczasowych
- rozwój programów FMD (m.in. Młody Korpus Dyplomatyczny)


Zewnętrzne

- promocja Przedstawicielstwa Regionalnego w danym mieście czy regionie
- nawiązanie i rozwój współpracy z jednostkami o profilu podobnym do Forum Młodych Dyplomatów
- nakłonienie większej ilości potencjalnych członków do dołączenia do Forum
2. Jak wygląda Let’s meet in…?
a. Czas trwania – 1 miesiąc
b. Działania:
- liczne spotkania w danym PR (min. 2 w tygodniu),
- obejmowanie patronatów nad wydarzeniami o profilu odpowiadającym FMD,
- występowanie w mediach lokalnych oraz studenckich
3.

Aktualny przebieg Let’s meet in…

Let’s meet in… odbyło się już z sukcesem w dwóch Przedstawicielstwach Regionalnych
Kraków (1.03.2016 – 31.03.2016)
Poznań (1.04.2016 – 30.04.2016)
Aktualnie Let’s meet in odbywa się w Katowicach (1.05.2016 – 31.05.2016).
4.

Let’s meet in Kraków

Okres – 1.03.2016 – 31.03.2016
Koordynator projektu: Karolina Olszowska
Liczba wydarzeń – 9

Przykładowe wydarzenia:

03-05.03 - Współorganizowanie - I studencko - doktoranckiego Kongresu Orientalistycznego
5.03 Klub dyskusyjny: Kosowo częścią Serbii czy suwerennym państwem?
10. 03 Spotkanie z przedstawicielem Gagauzów w Polsce.
17.03 Spotkanie z rabinem
18.03 - Współorganizacja spotkania z Charge d'Affaires Republiki Turcji w Polsce
31.03 Temat: Prawa człowieka a interes międzynarodowy (przykład ChRL)
Inne:
Współorganizowanie I studencko-doktoranckiego Kongresu Orientalistycznego na UJ
5. Let’s meet in Poznań
Okres – 1.04.2016 – 30.04.2016
Koordynator projektu: Maciej Gieparda
Liczba wydarzeń – 8
Przykładowe wydarzenia:
13.04.2016 Wykład dot. prawa szariatu
20.04.2016 Spotkanie z przedstawicielem UM Krakowa ds. protokołu dyplomatycznego
21.04.2016 Klub dyskusyjny: Refugees in Izmir. Wideokonferencja z założycielem Aegean Refugee Aid

27.04.2016 III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Azja Nieznana”
28.04.2016 Klub dyskusyjny: 1. Ukraińscy więźniowie w Rosji 2. Spór o Arktykę
Inne:
- patronat nad wykładem prof. Matthewa Kroeniga pt. „NATO strategy for the new Russia threat”,
- organizacja spotkania z Hanną Suchocką – „Dyplomacja na siedmiu wzgórzach”
6. Przyszłość Let’s meet in…
W związku z przerwą letnią Let’s meet in wróci dopiero we wrześniu.

Poradnik rekrutacyjny
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz uwag członków stowarzyszenia stworzyliśmy
„Poradnik dobrych praktyk rekrutacyjnych”. Poradnik ten dostępny jest tylko dla Członków Władz
Przedstawicielstw Regionalnych. Jego celem jest wyznaczenie standardów rekrutacyjnych do
stowarzyszenia, ujednolicenie samego procesu oraz zebranie porad dla osób odpowiedzialnych za
rekrutację. W założeniu ma on stanowić część naszego know-how oraz podlegać dalszym zmianom
stosownie do potrzeb. Poradnik wymaga jeszcze kosmetycznych zmian, jednak został już
udostępniony do użytku.

Rzecznicy Prasowi
W każdym z Przedstawicielstw Regionalnych Władze wyznaczyły osobę, która pełni funkcję
Rzecznika PR. Aktualna lista Rzeczników kształtuje się następująco:
PR Katowice – Marcel Lesik
PR Kraków – Angelika Bartosik
PR Lublin – Jolanta Demianiuk
PR Poznań – Alicja Mużnik
PR Trójmiasto – Borys Klejnota
PR Warszawa – Agata Tereba
PR Wrocław – Jakub Kubicki
Na samym początku Rzecznicy PR mieli za zadanie zaktualizować listę partnerów PR. Wszyscy
biorą udział w tworzeniu treści na fanpage’u Forum Młodych Dyplomatów, raz w tygodniu
przesyłają propozycje wpisów na FB – są to prasówki, newsy związane z wydarzeniami w danym
mieście, zdjęcia ze spotkań PR, linki do wywiadów i artykułów członków danego PR. W ciągu
kilku ostatnich miesięcy udało się także ujednolicić formę opisu wydarzeń na Facebooku,
udostępniony został wzór według którego Rzecznicy PR przygotowują opis wydarzenia.
Aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowej identyfikacji wizualnej stowarzyszenia.

Uporządkowane sprawy członkowskie
W ostatnim czasie udało się przenieść zasłużonych członków do Alumnów, nadać status członka
tymczasowego osobom, które na to zasłużyły oraz przedłużyć okres członkostwa tymczasowego
pozostałym. Osoby nieaktywne zostały skreślone (po uprzedniej próbie kontaktu oraz aktywizacji).
Efekty są widoczne na liście członków na stronie www, która jest zarazem oficjalną listą członków
stowarzyszenia. Poza pojedynczymi przypadkami nie powinno już być sprzeczności w stosunku do
stanu faktycznego.
Przy okazji zostały też uregulowane sprawy składkowe. Część osób spłaciła swoje zadłużenie i została
przeniesiona do Alumnów. Dzięki temu została wyjaśniona kwestia wysokiego zadłużenia w
poszczególnych PR, które było częściowo sztuczne (np. osoby dawno nieaktywne bądź przeniesione do
Alumnów bez odnotowania tego w tabeli składkowej).

Usprawnienie i modyfikacja procesu rekrutacji
Stworzyliśmy wspomniany wyżej „Poradnik dobrych praktyk rekrutacyjnych” oraz nowy wzór
rekomendacji. W każdym PR wyznaczona jest jedna osoba, która koordynuje rekrutację i we
współpracy z Sekretarzem Generalnym jest odpowiedzialna za jej przebieg. Wszystkie formularze są
udostępniane Władzom poszczególnych PR (również te odrzucone).
Po głosowaniu, jeśli decyzja Zarządu różni się od rekomendacji PR, dana kandydatura podlega
dodatkowym konsultacjom. Zasadę tę wprowadzono, by uniknąć nieporozumień, błędów oraz
przypadkowych decyzji.
Ambitnym celem jest przesłanie decyzji poszczególnym kandydatom w ciągu miesiąca od wpłynięcia
formularza. Na ten moment nie jest to możliwe.
Celem lepszego realizowania zadań statutowych, zdecydowaliśmy o prowadzeniu ciągłego naboru w
następujących miastach: Katowicach, Trójmieście i Lublinie.

Rekrutacja wiosenna 2016 – w trakcie
Stan na 1.05.2016
Podanie dokładnej liczby przyjętych będzie możliwe dopiero po ostatecznym zakończeniu rekrutacji
Przedstawicielstwo
Regionalne FMD

Liczba złożonych
formularzy
aplikacyjnych

Liczba
przeprowadzonych
postępowań
rekrutacyjnych

Liczba osób przyjętych
w poczet członków
tymczasowych FMD
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Identyfikacja wizualna i logo
Nasza aktualna szata graficzna zdecydowanie odstaje od współczesnych trendów w grafice, co z
pewnością wpływa negatywnie na percepcję stowarzyszenia i współpracę z potencjalnymi
partnerami. W związku z coraz bardziej naglącą potrzebą zmiany oraz brakiem nowych materiałów
wizualnych, zdecydowaliśmy się na współpracę z profesjonalnym grafikiem.

Po konsultacjach w obrębie stowarzyszenia, wybraliśmy grafika, z którym pracujemy nad całościową
zmianą. Docelowo otrzymamy pakiet nowych materiałów, począwszy od logo, plakatu, ulotek, a na
księdze identyfikacji wizualnej kończąc.
Po zakończeniu prac nad identyfikacją wizualną, kolejnym krokiem będzie zmiana strony www. Na
razie jesteśmy na etapie prac przygotowawczych.
Ponadto złożyliśmy wniosek o dofinansowanie nowej strony www (wyniki nie zostały jeszcze
ogłoszone).

Współpraca z młodzieżą


Ogólnopolski Kongres Młodzieży w Gdyni

W styczniu 2016 Przewodnicząca FMD wzięła udział w Kongresie Młodzieży w Gdyni, gdzie co roku
zbierają się młodzi ludzie z różnych miast Polski zainteresowani sprawami samorządności, działalności
społecznej, sprawami międzynarodowymi oraz bieżącą sytuacją polityczną w Polsce.


Festiwal Dyplomatyczny 22-26 luty
Festiwal jest skierowany do uczniów i studentów, ma na
celu zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy o
współczesnej dyplomacji. Przedsięwzięcie trwało około
dziesięciu dni. W tym czasie odbyły się spotkania z
ambasadorami, pracownikami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, dyplomatami oraz dziennikarzami.

Festiwal rozpoczął się spotkaniem z ambasadorem Bośni i
Hercegowiny w Polsce Duško Kovačevićem oraz
ambasadorem RP Januszem Jesionkiem. Jeden z dni programu został poświęcony kulturze i historii
Rumunii. Z tej okazji w programie przewidziano spotkania z ambasadorem Rumunii w Polsce Ovidiu
Drangą oraz z konsulem honorowym Rumunii w Białymstoku Ewą Moroz-Ustymowicz, a także
wykłady, warsztaty i wystawę.
Kolejne dni to dzień kultury arabskiej, spotkanie z
Prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, który
opowiedział o samorządowym wymiarze dyplomacji.
Podczas spotkania pojawili się także konsulowie honorowi,
którzy przybliżyli wszystkim zebranym tajniki własnej
pracy.
W roli prelegentów wystąpili także członkowie naszego
stowarzyszenia, którzy opowiedzieli m.in. o savoir vivrze i
dobrych manierach w życiu codziennym, o wizerunku
Polski na arenie międzynarodowej w przekazach
medialnych, o tym, jak przygotować dokumenty
aplikacyjne oraz sytuacji Kurdów na świecie. Wśród
prelegentów pojawił się także redaktor Marcin Meller.
Festiwal zakończył wykład Model United Nations (MUN) –

Problem migracji we współczesnym świecie oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
Organizatorami festiwalu są: Instytut Młodego Dyplomaty i II
Liceum
Ogólnokształcące
w
Białymstoku,
a
współorganizatorami: Forum Młodych Dyplomatów i Instytutu
Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Festiwal objęto honorowym patronatem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

o

Szkolenie w Portugalii

7-13 kwietnia 2016 roku, pięcioro
członków FMD uczestniczyło w
projekcie "Europe: The Big Picture" w
Aveiro. Do Portugalii zaproszeni
zostali przedstawiciele 5 państw:
Litwy, Rumunii, Włoch, Turcji i Polski.
W
agendzie
zawarto:
przeprowadzenie
dyskusji
o
skutecznym zarządzaniu i efektywnej
współpracy, zrealizowanie szkoleń,
których
tematyka
dotyczyła
programu
Europa2020,
czyli
inicjatywy
Unii
Europejskiej
skupiającej się na bezrobociu, biedzie, edukacji, e-edukacji oraz pracy. Przedstawiono nam możliwości
jakie oferuje Erasmus + przy organizacji własnych projektów, szczególnie wsparcia finansowego.
o

Grupa ds. współpracy z młodzieżą

Aby lepiej móc koordynować postępy rozwoju programu, tworzymy grupę, która ma zajmować się
koordynacją programu współpracy ze szkołami ogólnokształcącymi. Każde przedstawicielstwo
regionalne będzie miało swojego reprezentanta w grupie, aby móc wymieniać się własnymi
doświadczeniami i kontrolować postępy prac w regionie.

Przekaż 1. proc. podatku na FMD
Zarząd FMD przygotował film promujący przekazanie 1 proc. podatku na nasze stowarzyszenie. Część
uzyskanych funduszy zostanie przekazana na wewnętrzny Fundusz Grantowy, celem realizacji
projektów, które wymagają wsparcia finansowego. Poniżej link, pod którym można obejrzeć krótki
spot.

https://www.youtube.com/watch?v=6C3972eNaRY

Pracujemy także nad stworzeniem wewnętrznej Grupy Fundrainsingowej. Największym problemem
naszej działalności były i są finanse. Chcemy wyjść naprzeciw tym trudnościom. Grupa
Fundraisingowa opracuje folder, który będziemy mogli zaprezentować potencjalnym sponsorom,
darczyńcom oraz osobom, które dawniej działały w naszej organizacji. Prezentując materiały dot.
aktywności podejmowanych przez stowarzyszenie, liczymy na to, że uda się stworzyć grupę
darczyńców, która będzie stale wspierała duże projekty FMD.

Projekt "The Volunteer's Map of European Citizenship" w
Armenii
Projekt "The Volunteer's Map of European Citizenship" odbędzie się w dniach 25.06-1.07 w
Armenii. Uczestnicy z 15 państw spotykają się, aby określić tożsamość europejską i wykorzystać to, co
nas łączy w ramach coraz większych możliwości współpracy europejskiej. W programie znajduje się
m.in. zapoznanie uczestników ze szczegółami takich unijnych programów jak EVS czy
Erasmus+, warsztaty przygotowujące do koordynowania tych programów, gry integracyjne i
zwiedzanie Erewania. FMD będzie reprezentował Marcel Lesik, który jest także nowym
koordynatorem programu EVS z ramienia stowarzyszenia.

Współpraca zagraniczna
Obecnie nawiązujemy współpracę z innymi podmiotami działającymi w krajach sąsiedzkich Polski.
Chcemy dzielić się swoją wiedzą oraz zdobywać zupełnie nowe doświadczenia od organizacji, które
działają dłużej niż my. Dotychczas prowadzimy rozmowy z:
a. Junge DGAP– planowana na maj podróż studyjna do Berlina została przesunięta na koniec
września. Wówczas to odbędzie się spotkanie z organizacją ekspercką z Niemiec. Junge DGAP
istnieje od 60 lat i skupia obecnie około 3000 członków działających w kraju i poza jego
granicami. Współpracują ścisłe z MZS-em swojego kraju pozostając przy tym organizacją
apolityczną. Każdy z członków pracuje w obszarze związanym z dyplomacją, biznesem,
dziennikarstwem, prawem oraz ekonomią.
b. Office for Initiatives Promotion Belarus – młoda organizacja białoruska, z którą będziemy
współpracować przy projekcie MINTMUN (Minsk International Model UN) oraz INTERCAMP.
MINTMUN odbędzie się w listopadzie i potrwa cztery dni zaś INTERCAMP, czyli obóz

wakacyjny dla młodych ludzi chcących rozwijać swoje umiejętności w obszarze porozumienia
międzykulturowego, będzie miał miejsce w lipcu br. Uczestnicy wezmą udział w
dziesięciodniowym cyklu treningów i seminariów.
c. Federation of Youth Clubs of Armenia – wspólnie z tą organizacją pracujemy nad wnioskiem
grantowym RITA przemiany w regionie, który będziemy składać pod koniec września.
d. International Peace Youth Group (Korea Południowa) – w najbliższym czasie zostanie
podpisana umowa o współpracę z organizacją z Korei Południowej, która zajmuje się
projektami promującymi pokój na świecie. Koordynatorka programu przebywa obecnie w
Gruzji, dlatego do końca wakacji planowane są dwa spotkania, które pozwolą nam ustalić
szczegóły.
e. Gyakorlati Diplomácia Társasága (Association of Diplomacy in Practice) – w lutym br. Anna
Kostka wraz z Anną Bryszkowską z PR Kraków zorganizowały podróż studyjną na Wegry w
trakcie której doszło m.in. do spotkania z ww. organizacją. W drugiej połowie roku
planowana jest rewizyta.

Grupy regionalne
W ostatnim czasie udało nam się reaktywować działanie Grup Regionalnych FMD.
Europa Zachodnia
Koordynator – Roksana Basty (PR Wrocław)
Lista członków: 10
Grupa jest w dopiero w fazie organizacji. Najbliższe wydarzenia są planowane na okres maj 2016 –
grudzień 2016.
Planowana aktywność:
a. 4.06. – wizyta w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu. Oprócz spotkania z
pracownikiem konsulatu RFN we Wrocławiu planowany jest wywiad oraz publikacja na blogu
EZ,
b. aktywne działanie i komunikacja członków EZ na grupie Facebookowej (prasówki,
wiadomości, komentarze),
c. regularne konferencje skype oraz dyskusje tematyczne (raz w miesiącu),
d. zbudowanie bazy danych (kontaktów) np. NGO'sów we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach,
Krakowie i Trójmieście.

Azja i Pacyfik
Koordynator - Emilia Zyśk (PR Warszawa)
Lista członków: 14
Działalność Grupy:
1. 14 lutego grupa mailingowa Grupy regionalnej ds. Azji i Pacyfiku została zaktualizowana,
3. 25 lutego odbyła się sesja Skype koordynatorów grup regionalnych z koordynatorem ds. grup
regionalnych Maciejem Gieparda. Podczas rozmowy zostało m.in. zaproponowane reaktywowanie
starego bloga FMD, na którym członkowie wszystkich grup mogliby zamieszczać swoje autorskie

teksty 25. lutego została również założona grupa „Azja i Pacyfik FMD” na portalu Facebook w celu
ułatwienia komunikacji nieformalnej,
4. 22 marca odbył się w Warszawie Klub dyskusyjny o Korei Północnej przygotowany wspólnie przez
Katarzynę Kuśmierską i Emilię Zyśk,
5. Dnia 12 kwietnia odbył się w Warszawie Klub dyskusyjny o Chinach pt. „China in the global world what is the future?” poprowadzony przez Joannę BerenikęGrabowską,
6. Grupa regionalna ds. Azji i Pacyfiku włączyła się również w projekt stworzenia listy polecanych
lektur i filmów o tematyce regionalnej. Lista ta jest obecnie tworzona i niebawem zostanie przesłana
wszystkim członkom FMD.

Bliski Wschód i Afryka
Koordynatorzy – Karolina Olszowska (PR Kraków), Aleksandra Skupińska (PR Warszawa).
Lista członków: 19
Działalność grupy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Klub dyskusyjny "Dziecięce panny młode" 26.04, wideokonferencja,
Spotkanie z przedstawicielem Gagauzów w Polsce 10.03, Kraków ,
Spotkanıe z charge d'affaires Republiki Turcji İstem Cırcıroğlu 18.03, Kraków ,
Spotkanie z rabinem i szkolenie w JCC Kraków 18.03, Kraków ,
Spotkanie z dr. Asel Shaiyldaeva (Kirgistan) 6.04, Kraków ,
XII Dni Arabskie w Krakowie - współorganizator 9-15.04, Kraków ,
Syria wczoraj i dziś wykład dr. Nasalskiego 22.04, Kraków,
Turecki sen o Europie - spotkanie z Karolem Wasilewskim 27.04.,Warszawa,
XII Dni Izraela w Krakowie - współorganizator 14-22.05, Kraków,
Sporządzenie listy książek i filmów o tematyce BW i Afryki 25.05,

Ameryka Północna
Oczekujemy na złożenie raportu przez koordynatorkę
Ameryka Południowa
Brak koordynatora

Biuro Karier
1. Został stworzony formularz zachęcający do współpracy opartej na wymianie informacji
dotyczących ofert pracy oraz staży w instytucji, do której jest adresowany (NGO’s, Ambasady)
2. Dzięki współpracy z EAD otrzymaliśmy bazę danych Ambasad,
3. Strona na faceboooku jest aktywna i na bieżąco są udostępniane informacje, artykuły dot.
kariery,ofertystaży/pracy,
https://www.facebook.com/BiuroKarierFMD/timeline?ref=page_internal
4. Na bieżąco są udostępniane oferty pracy na stronie http://kariera.diplomacy.pl/
Statystyki:
Od początku 2016r. zarejestrowało się 78 osób. Fanpage na facebooku ma obecnie 993 fanów

Szata graficzna:
Logo biura karier zostało ujednolicone.

Cele do zrealizowania:
1. Dotarcie do większego grona odbiorców, poprzez wzajemną promocję na facebooku – Biuro
Karier, stroma Forum Młodych Dyplomatów, udostępnianie atrakcyjnych informacji ze strony
BK, np. ofert staży,
2. Współpraca z ambasadami oraz innymi organizacjami,
3. Stworzenie nowej strony internetowej,
4. Stworzenie zespołu, 5 osób do pracy zdalnej, wyszukiwanie ofert

Konferencje
29 stycznia
w Warszawie odbyła się konferencja finałowa pt."5 ton nad ziemią. Systemy dronów bojowych
oczami społeczeństwa". Podczas trzech interesujących paneli zostały poruszone zagadnienia takie jak:
użyteczność selektywnej eliminacji, dehumanizacja pola walki, gotowość polskiej armii na wdrożenie
programu bezzałogowców oraz szanse i zagrożenia z tym związane.
Zachęcamy do zapoznania się z opinią koalicji SBBPL
http://5ton.pl/…/u…/2015/01/Koalicja_Stanowisko_20160121.pdf
oraz z publikacją
"Systemy dronów bojowych- analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego"
http://5ton.pl/wp-content/uploads/2015/12/SDB_e-book.pdf
21-22 kwietnia
Forum Młodych Dyplomatów było partnerem międzynarodowej konferencji „Przemiany polityczne,
gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku”, która odbyła się w Gdańsku.
Celem konferencji była prezentacja wyników badań studentów i doktorantów, wymiana myśli w
trakcie dyskusji oraz nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej między członkami
studenckich kół naukowych i doktorantów. Efektem konferencji będzie także monografia

pokonferencyjna składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu
recenzyjnego.

Patronaty
1. Forum Młodych RIG w Katowicach w ramach programu YOUTH FORUM LEADERS,
2. FMD jako partner wydarzenia "Social media w dyplomacji: izraelskie doświadczenia", którego
organizatorami są: Ambasada Izraela w Polsce oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego,
3. Wydarzenie "SKN Patriam Salutis", dotyczącemu kwestii bezpieczeństwa w 2016 roku,
którego gościem był Pan Minister Tomasz Siemoniak,
4. IX Ogólnopolską Konferencją Naukową: Współczesne Spory i Konflikty Międzynarodowe,
5. Ogólnopolska Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Rola Organizacji Narodów
Zjednoczonych we współczesnym świecie”. FMD reprezentował Sylwester Śmiech.

Akcja Dyplomacja
Forum Młodych Dyplomatów stało się patronem merytorycznym wydarzenia. Do tegorocznej edycji
zakwalifikowanych zostało ponad 300 uczestników spośród 500 aplikujących poprzez formularz
rekrutacyjny studentów najlepszych polskich uczelni.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji Akcji Dyplomacji jest gala finałowa na Zamku Królewskim w
Warszawie, podczas której najaktywniejsi uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i
umiejętności podczas rozmów z ambasadorami oraz przedstawicielami firm i instytucji
zaangażowanych w tegoroczną edycję projektu.

Świat pod lupą
Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacja im. Heinricha Bölla (HBS) są organizacjami,
dla których szerzenie wiedzy o demokracji, Europie i świecie są celami statutowymi. Pomysł
organizacji Świata pod Lupą. Warszawskich spotkań międzynarodowych wraz z innymi
towarzyszącymi działaniami ma na celu podniesienie jakości debaty międzynarodowej w Polsce, jej
intensyfikację oraz włączenie do niej multiplikatorów i aktorów społeczeństwa obywatelskiego, które
w średnim i dłuższym terminie pozwoli podnieść poziom edukacji obywatelskiej w tym zakresie.
kręgów społecznych.
Pierwsza edycja Warszawskich Spotkań Międzynarodowych jako imprezy corocznej planowana jest na
połowę 2016 roku. Celem jest zorganizowanie forum dwudniowej dyskusji o najważniejszych
aktualnych problemach międzynarodowych z udziałem z jednej strony wybitnych analityków,
ekspertów i dyplomatów europejskich i polskich, z drugiej zaś przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, studentów, nauczycieli i multiplikatorów. W odróżnieniu od wielu konferencji i

seminariów mających charakter czysto ekspercki i skierowany do wąskiego grona specjalistów (takie
imprezy często organizowane są także przez ECFR i HBS), wydarzenie ma za zadanie rozszerzenie
kręgu odbiorców poprzez zaproponowanie formatów i treści dostępnych dla obywateli
zainteresowanych problematyką międzynarodową bądź potrzebujących większej wiedzy na jej temat,
nie będących wszakże ekspertami w tej dziedzinie.
Forum Młodych Dyplomatów zajmuje się ogólnie pojętą promocją wydarzenia. Stworzyliśmy bazę
kontaktową obejmującą koła naukowe, think-tanki, instytucje i inne podmioty zajmujące się ogólnie
pojętymi stosunkami międzynarodowymi, wśród których wydarzenie będzie następnie reklamowane.
Poza tym otrzymaliśmy możliwość promocji tekstów publicystycznych na stronie wydarzenia oraz
reklamowania stowarzyszenia na samym wydarzeniu poprzez ustawienie standu FMD.

Telemosty
Styczeń 2016
Konferencja skypowa na temat expose Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Kwiecień 2016
"Porozmawiajmy o Algierii czyli sytuacja w kraju po układzie w Evian

Młodzi Obserwatorzy Wyborów
Marzec 2016
1. Obserwacja wyborów na Słowacji,

2. Udział w konferencji w Krakowie, gdzie Sławek Szyszka wystąpił z prezentacją o obserwacji
wyborów w Polsce,
3. Grant na Obserwację Wyborów byłego Przewodniczącego FMD Karola Bijosia,
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów wraz z European Platform for Democratic Elections i
rosyjskim Stowarzyszeniem "Golos" organizują projekt Young Election Observers -Молодые
Наблюдателеи Выборов. YEO jest finansowane przez Forum Społeczeństwa Obywatelskiego EURosja ze środków Unii Europejskiej. Do projektu zgłosiło 70 osób z całej Europy w tym doktorzy z
Leiden University i studenci Oxford University.
Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi obserwatorami wyborów
oraz przygotowanie obserwatorów z Polski i innych krajów UE do obserwacji wyborów
parlamentarnych w Rosji. Za pomocą obserwacji elektronicznej zamierzamy wspierać obserwatorów
ze Stowarzyszenia Golos nagłaśniając kampanię wyborczą w Rosji.
Projekt został napisany przez Karola Bijosia – byłego przewodniczącego FMD, który w grudniu 2015
roku został wybrany na koordynatora grupy roboczej „Democratic Structures and processes” w
ramach EU-Russia Civil Society Forum. Na szczycie w Budapeszcie rozpoczął pracę nad grantem, którą
zwieńczyło uzyskanie dofinansowania i otwarciem projektu podczas pięciolecia Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego w Berlinie w marcu 2016 roku.
Nie można byłoby zorganizować YEO bez tytanicznej pracy wszystkich członków FMD, którzy
zaangażowali się we wcześniejsze obserwacje, za bardzo wszystkim dziękujemy!
Young Election Observers -Молодые Наблюдателеи Выборов to:

 Unikalny program przygotowania do obserwacji wyborów krótko i długoterminowej łączący
metodologię obserwatorów obywatelskich i międzynarodowych.

 Praca z rosyjskimi koordynatorami w trakcie obserwacji długoterminowej jednego z regionów
(elektronicznie)

 3 godziny zaangażowania w tygodniu w czasie do wyborów parlamentarnych w Rosji (kwiecieńwrzesień)

 Szkolenia online z najlepszymi trenerami i specjalistami z UE i Rosji.
 Dwa 3 dniowe szkolenia w Warszawie.
Pozostałe inicjatywy:
I.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, zwrócił się do Przewodniczącego PKW ws. uregulowania
w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów. W swoim liście RPO powołał się
na jedną z publikacji FMD autorstwa Sławka Szyszki - naszego niezastąpionego Obserwatora

Wyborów na całym świecie! Jako Młodzi Obserwatorzy Wyborów, krótko po obserwacji na Słowacji,
popieramy list p. Bodnara i z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź ze strony PKW.
https://www.rpo.gov.pl/content/do-przewodniczacego-pkw-wsuregulowania-w-prawie-wyborczyminstytucji-krajowych-obserwatorow-wyborow
II.

Polecamy uwadze najnowszy raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych z monitoringu
finansowania samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku. Warto zaznaczyć, że członkinie FMD obecna Przewodnicząca Sylwia Ławrynowicz oraz Anna Jowsa aktywnie brały udział w projekcie ISP i
wniosły wkład w powstanie powyższego raportu.
http://www.isp.org.pl/publikacje,1,888.html
III.

W Senacie RP została złożona przed dwie osoby prywatne petycja [na podstawie ustawy o petycjach]
w sprawie braku prawa do obserwacji wyborów w Polsce. Jest to kolejny efekt działań Sławomira
Szyszki oraz Karola Bijosia, które zostały zainicjowane w 2011 roku.
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/152.pdf
http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,158.html

Zmiana w KRS
Uprzejmie informuję, że dokonaliśmy skutecznych zmian w KRS

PR Lublin
Kluby dyskusyjne:
Polska wobec imigrantów i uchodźców oraz implikacje kryzysu migracyjnego w
Europie
Państwo Islamskie (ISIS) jako zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie
Trudne relacje Rosji i Turcji - co ze sobą niosą?
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej- relikt przeszłości,
struktura konieczna czy przejaw faworyzacji Kościoła rzymskokatolickiego?
Nowy Jedwabny Szlak-szanse i zagrożenia dla Polski i Europy
Brexit – czas próby dla Unii Europejskiej, czy Wielkiej Brytanii?
Kto będzie rządził Stanami Zjednoczonymi? Przyszłość USA po wyborach
prezydenckich

Patronat
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych
we współczesnym świecie”
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Polityka imigracyjna: za czy przeciw?
Szansa czy zagrożenie dla Europy?"
W obydwu przypadkach nasi członkowie brali udział jako paneliści.

PR Katowice
Marzec
Proces rekrutacji w czasie, którego przyjęliśmy w poczet członków tymczasowych FMD 7 osób spośród
15, które się zgłosiły. Warto przy tym nadmienić, że za sprawność i dyscyplinę w prowadzeniu
rekrutacji zostaliśmy pochwaleni przez Sekretarza Generalnego Krzysztofa Kirdzika

Kwiecień
Szkolenie na temat wina prowadzone przez Piotra Krynickiego
Szkolenie z zakresu savoir-vivre prowadzone przez Joannę i Krzysztofa Dominków

Maj
Let’s meet in w ramach, którego chcemy zorganizować: spotkanie z konsulem
honorowym Bangladeszu, spotkanie z prezesem PTWP Tadeuszem Kuśpikiem oraz
kluby dyskusyjne ( w tym jeden z udziałem eksperta Akademii Dyplomacji
Uniwersytetu Śląskiego). Chcemy również objąć patronatem spotkanie z konsulem
USA w Polsce organizowane przez Forum Młodych RIG w Katowicach.
Zostaliśmy również partnerem PTWP w ramach organizacji Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Próba nawiązania współpracy z studenckim radiem Egida przy okazji udzielanego
wywiadu

PR Kraków
Wyjazd do College of Europe - podjęcie rozmów nad przyszłą debatą między
członkami FMD a studentami College of Europe
Spotkanie z Radnym - Aleksanderm Miszalskim
Debata dotycząca expose MSZ
Spotkanie z przedstawicielką Gagauzów w Polsce
Spotanie "Jak unikać dyplomatycznych wpadek"
Wyjazd na Węgry (obecnosc na konferencji TCPA i GyDT oraz spotkanie w
Ambasadzie RP)
Inspiracje Kawowe - Wicekonsul Ukrainy
Studencko-Doktorancki Kongres Orientalistyczny
Spotkanie ze specjalistką w dziedzicie politycznego PR - Renatą Ropską
Warsztaty z prawa konsularnego z dr. Burkiem (Instytut Europeistyki UJ)
Warsztaty ze studentami Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Współorganizacja debaty "Syria wczoraj i dziś"
Współorganizacja spotkania z dr Asel Shaiyldaeva "Porozmawiajmy o Kirgistanie"
Współorganizacja XII Dni Arabskich
Współorganizacja spotkania z dr Asel Shaiyldaeva "Porozmawiajmy o Kirgistanie"
Współorganizacja XII Dni Arabskich

Współorganizacja "Spotkania z Orientem" (Instytut Historii UJ)
Warsztaty "Kultura Dyplomacji : krakowskie spotkania międzykulturowe" JCC
Patronat nad III Festiwalem Studiów Azjatyckich w Krakowie
Współorganizacja spotkania z Charge d'Affaires Ambasady Turcji w Polsce
Współorganizacja spotkania z Charge d'Affaires Ambasady Turcji w Polsce
Patronat nad sesją naukową "Między młotem a swastyką. Podziemie
niepodległościowe w chwili przełomu 1944-1945" (Instytut Historii UJ)
Współorganizacja spotkania z Konsulem Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Współpraca z kołami naukowymi
Koło Naukowe Turkologów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Orientalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Japonistów „Kappa” Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Sinologów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mediami
Magazyn "New Eastern Europe

Pozostali partnerzy
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urząd Miasta Krakowa – sekcja rozwoju
Rada Miasta Krakowa
Instytut Wschodnich Inicjatyw
College of Europe
Jewish Culture Center
Konsulat Ukrainy

PR Poznań
STYCZEŃ
26.01 Klub Dyskusyjny: Iran a kraje Kaukazu Południowego. Dyskusja nt.
uwarunkowań historyczno-kulturowych i dzisiejszej sytuacji geopolitycznej na
kaukaskim styku różnych cywilizacji.

LUTY
4.02 Klub Dyskusyjny: Expose Ministra Spraw Zagranicznych. Omówienie zadań
polskiej polityki zagranicznej na 2016 r.

MARZEC
22.03 Spotkanie organizacyjne po wyborach nowych Władz PR
29.03 Klub Dyskusyjny: O relacjach kubańsko-amerykańskich. O okolicznościach
zerwania stosunków dyplomatycznych między tymi państwami, o roli prezydenta
Baracka Obamy w ociepleniu relacji. Próba oceny jego wizytę na Kubie oraz
możliwe scenariusze jakie czekają Kubę w przyszłości.

KWIECIEŃ
„Let's meet in Poznań”
5.04 Klub Dyskusyjny: Państwo Islamskie – analiza działalności. Przybliżenie historii powstania
Państwa Islamskiego, odpowiedzenie na pytanie jak działa tzw. Da'esz oraz dyskusja nad przyszłością
IS.
13.04 Prawo muzułmańskie - powstanie, rozwój i praktyka - spotkanie z dr Filipem Jakubowskim z
Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
20.04 Protokół dyplomatyczny na poziomie samorządowym. Spotkanie z Panią Joanną Skrzypek –
ekspertem do spraw protokołu dyplomatycznego w Urzędzie Miasta Poznania. O tajnikach
obowiązującego protokołu dyplomatycznego i ciekawostkach związanych z pracą.
21.04 Klub dyskusyjny: Refugees in Izmir. Wideokonferencja z założycielem Aegean Refugee Aid [język
spotkania – angielski] – nie odbył się ze względu na brak zainteresowania

27.04 III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Azja Nieznana” - patronat FMD

28.04 Podwójny Klub Dyskusyjny:

1. Ukraińscy więźniowie w Rosji
O sytuacji ukraińskich więźniów przetrzymywanych w Rosji w świetle prawa międzynarodowego.

O sprawie Nadii Sawczenko, a także reżysera Olega Sencowa i aktywisty Oleksandra Kolczenki.

2. Spór o Arktykę
O sytuacji Arktyki w świetle prawa międzynarodowego i kwestii roszczeń do tego terytorium przez
państwa z punktu widzenia polityki, gospodarki oraz strategii bezpieczeństwa.

[Zmiana terminu] Wykład „Dyplomacja na siedmiu wzgórzach”. Spotkanie z Ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej prof.dr hab. Hanną Suchocką

Dodatkowe informacje
Głównym celem Władz regionalnych na najbliższy czas będzie zaplanowanie strategii promocji
wydarzeń oraz promocji samego Stowarzyszenia tak, aby zachęcić do czynnej współpracy osoby, które
są zainteresowane jego profilem działalności. Jednocześnie planujemy wydarzenia mające odbyć się
po wakacjach oraz pracujemy nad współpracą z innymi organizacjami funkcjonującymi w terenie,
aby, w obszarze wspólnej aktywności, wspierać swoje działania.
Od nowego roku akademickiego planujemy zaangażować się w pracę z liceami.

PR Trójmiasto
STYCZEŃ
Kluby dyskusyjne:
The future of Poland in EU
Russian roulette - Syrian war as a proxy war between regional powers

LUTY
Russia - powerful Siberian Bear or Hungry little bear
Ogolnopolska konferencja Prawa Morskiego - FMD było Partnerem
Future of Great Britain within European Union

MARZEC
Most possible future superpowers

KWIECIEŃ

Current situation in Nagorno-Karabakh
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Gdańsku - FMD było Partnerem

PR Wrocław
STYCZEŃ
Szkolenie: „Savoir vivre na wodzie” przed obchodami Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Kurs języka rosyjskiego- do marca
Spotkanie z dyrektorem Konsulatu Honorowego Ukrainy- Artemem Zozulia
Patronat nad wykładem otwartym organizowanym przez Patriam Salutis z
Tomaszem Siemoniakiem na Uniwersytecie Wrocławski
Wykład „Kultura arabska”. Gościem honorowym i zarazem prelegentem był
muzułmański konwertyta polskiego pochodzenia
Konkurs dla członków PR na ukończenie kursu obserwacji wyborów ODIHR
wygrany przeez Bartosza Kaszę. Kurs ukończyli: Bartosz Kasza, Alina Nyczyk,
Mateusz Kliś, Dorota Pawłowska, Anna Dąbrowa

LUTY
Klub Dyskusyjny o Expose ministra Waszczykowskiego, a po nim Skype z
Przewodniczącą FMD w gronie członków PR Wrocław
Spotkanie członków PR z Pawłem Wiśniewskim, byłym członkiem FMD,
asystentem prof. Dariusza Rosatiego w Brukseli
Nauka języka rosyjskiego (cykliczne spotkania)

MARZEC
Klub Dyskusyjny „Od Majdanu po Donbas, czyli konflikt ukraińsko- rosyjski oczami
Ukraińca”
Wyjazd na obserwację wyborów na Słowacji z udziałem członków PR: Mateusza
Klisia oraz Aliny Nychyk
Discussion Club American Presidential Elections, spotkanie z autorem książki „The
Culture of Conflict” o Donaldzie Trumpie
Klub Dyskusyjny Syria- Europa, czyli o przyczynach niepokojów

KWIECIEŃ

Klub Dyskusyjny Przegląd i analiza prasy zagranicznej
Śniadanie mistrzów Śniadanie w Cafe Charlotte dla członków PR Wrocław
Spotkanie z Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luxemburga- Krzysztofem
Bramborskim
Klub Dyskusyjny Polish Culture for foreigners

PR Warszawa
Kluby Dyskusyjne
po angielsku
EU-Turkey Summit, Whose refugees are they?
International perceptions of Poland in the EU - a risk of isolation?,
Election Regulations in Russia,
Melting ice of Arctic becoming a hot spot?
China in the global world - what is the future?
US Presidential Election 2016 - Could the unthinkable happen? First preliminary
results check up,
How Ethiopia deals with terrorism?
Syria peace-talks in Geneva - a chance to solve the crisis?,
Spanish elections: a new divison of forces in the political arena. Is Podemos a
threat or new hope?,
Relations between Saudi Arabia and Iran - the two Middle Eastern powerhouses,
Israel-Palestine conflict. Is it already the third Intifada?
Women in Saudi Arabia municipal elections - a real historical change?
Future Scenario for Balkan region,

po rosyjsku (koor. Karol Bijos)
Проблемы взаимоотношений России и Польши
50 оттенков батьки

Религия и политика
Баррель за 20, доллар за 90?
Российско-турецкие отношения

po niemiecku (koord. Martin Wycisk)
Die deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Regierungswechsel, in Warschau:
Fortsetzung oder Umbruch?,
Österreich vor der Bundespräsidentenwahl 2016,
Pegida und AfD - Deutschalnds neuer Rechtspopulismus,

spotkania w ramach projektu Młodzi Ambasadorzy:
"Trzy oblicza Afryki: Nigeria, Etiopia, Senegal. Morze różnic wobec
stereotypowego wyobrażenia o homogeniczności kontynentu" Patryk Zając
"Dyplomacja publiczna na przykładzie Kataru" Marcin Grzeniewski
"Ameryka Południowa w pigułce" Sebastian Holz
"Niemiecka polityka historyczna i państwa niemieckojęzyczne" Sylwia
Ławrynowicz i Maciej Giers
"Meandry konfliktów kaukaskich" Justyna Wróbel
"Iran, Izrael, Turcja" Marta Kowalczyk i Mateusz Krupczyński

spotkania z Alumnami
Spotkanie z Radkiem Ciszewskim - pierwsze i ostatnie, ze względu na zbyt niskie
zainteresowanie członków,

szkolenia
emisja głosu, Julia Grzybowska,
wyjazdowy warsztat z wiedzy o winie w PR Katowice, Piotr Krynicki,
warsztat z zarządzania projektami, Justyna Siury, Marta Chłystek, Grzegorz
Botwina

prowadzenie warsztatów dla licealistów w Białymstoku w ramach Festiwalu
Dyplomatycznego:
Kurdystan – problemy i wyzwania z perspektywy współczesnego świata,
Aleksandra Natasza Skupińska
Wizerunek Polski na arenie międzynarodowej w przekazach medialnych, Sylwia
Ławrynowicz
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, na studia oraz jak poprawnie
przygotować dokumenty aplikacyjne, Agata Tereba
Model Discussion Club, Karol Bijoś
Dress code i dobre maniery w życiu codziennym, Piotr Krynicki

inne
wizyta w College of Europe, wraz z PR Kraków,
spotkania:
Turecki Sen o Europie, spotkanie z Karolem Wasilewskim,
nawiązanie współpracy z ECFR Warszawa przy organizacji konferencji “Świat pod
lupą”,

