ENKONDUKO
La realigplano 2019, kiel la antaŭa realigplano 2018, sekvas la principojn de la
Strategia Plano de TEJO 2018-2020, apartigante la agadon de TEJO en ĉi tiujn
sekvajn 2 sekciojn kaj 5 laborkampojn:
SEKCION 1: JUNULARA MOVADO
A. Plibonigi la sciojn kaj organizajn kapablojn
B. Krei kunlaboron kun aliaj organizoj kaj sentebligi pri lingva justeco
C. Havi pli kvalitan aleksteran komunikadon
SEKCION 2: ORGANIZA DISVOLVIĜO
D. Krei sistemon por engaĝado en TEJO kaj pli forta ligo kun landaj sekcioj
E. Certigi daŭripovan financan strukturon en TEJO
La ĉefaj celoj por la jaro 2019 konsistas, interalie, el:
- regulaj interagoj inter TEJO kaj ĝiaj Landaj Sekcioj, inkluzive subtenon kaj
ĉeeston dum kernaj Esperantaj junularaj renkontiĝoj, raportadon pere de
KODEJO kaj disvolviĝon de novaj mastrumaj iloj;
- ekvilibrigo de la financoj de la organizo pere de novaj negocmodeloj,
vendado de novaj produktoj kaj subvencipetado kadre de Erasmus+ kaj en
Eŭropo kaj interkontinente;
- plifortigo de la agado de la TEJO-trejnistaro pere de regulaj kunvenoj,
novaj trejnadoj kaj altkvalita trejnadprogramo dum IJK 2019;
- partopreno de aktivuloj de TEJO en ŝlosilaj internaciaj junularaj eventoj ĉe
pluraj platformoj (FoJE, KoE, UN, UNESKO), celante kaj aktivulan evoluigon
kaj disvastigon de la agado de TEJO internacie;
- evoluigo de la retejo de TEJO, Pasporta Servo, Junaj Amikoj de Esperanto,
varbado kaj dokumentado de IJK 2019 laŭ daŭripovaj merkatikaj principoj.
Rimarkoj:
● Fleksebleco estas bezonata. Tial, la Estraro devos rajti fari ŝanĝojn laŭ sia
propra kriterio, sciigante la Komitaton pri ili.
● La fakto, ke io ne aperas, ne signifas ke nenio okazos en tiu fako. Proponu
novajn erojn al la Estraro per la Komitata listo!
● Gvidu nin la strategia plano!
Ĉi tiu dokumento estas propono
de la Estraro de TEJO 2018-2019

A. PLIBONIGI LA SCIOJN KAJ ORGANIZAJN KAPABLOJN DE NIAJ AKTIVULOJ
Ŝlosilvortoj: aktivula trejnado, subvencipetado kaj okazigo de transnaciaj
projektoj.

Planita agado ĝis fino de la mandato 2018-2019
Trovado de financaj rimedoj por subteni
organizadon de TEJO-Trejnistaj-Renkontiĝoj
(ToToRo)

Januaro

Verkado kaj subvencipetado por projekto
Erasmus+ pri Daŭripova Evoluo

Januaro

Verkado kaj subvencipetado de projekto Erasmus+
“Trejnu la Trejniston”

Januaro

Verkado kaj subvencipetado de amerika-eŭropa
projekto Erasmus+

Januaro

Organizado de la 1a ToToRo de 2019

Marto-Aprilo

Pretigo de kvalita trejnista programo dum IJK 2019 Unua duono de la jaro
Organizado de la 2a ToToRo de 2019

Novembro

Komenco de la procedo por elektigi
TEJO-trejniston al la FoJE-trejnistaro

Tra la jaro

Subvencipetado por projekto Erasmus+ pri Plej
Bonaj Praktikoj en Orgainzado de Eventoj

Februaro

B. KREI KUNLABORON KUN ALIAJ ORGANIZOJ KAJ SENTEBLIGI PRI LINGVA
JUSTECO
Ŝlosilvortoj: eksteraj rilatoj, klerigado pri Esperanto en aliaj lingvoj, kunlaboro kun
partneraj aŭ ne-esperantistaj organizoj.

Planita agado ĝis fino de la mandato 2018-2019
Organizado de trejnado pri rajtbazita aliro dum JES

Januaro

Kandidatiĝi por YO!Fest 2019

Januaro-Februaro

Akreditiĝo ĉe Konsilio de Eŭropo (KdE)

Tra la jaro, limdato
Februaro

Registriĝo ĉe la Travidebla Registro de EU
Universala Perioda Revizio 2019 en Genevo por alia
lando kune kun landa sekcio de TEJO
Aldono de ero pri UNOY al la 2a parto de la
KER-trejnado

Januaro
Januaro-Marto
Februaro-Marto

Sendi aplikon al COE por studa-sesio en Europa
Junulara Centro en Strasburgo aŭ Budapesto

Januaro-Aprilo

Kontaktado de EU-parlamentanoj, unue por EJO
kaj poste perspektive

Februaro-Marto

Partopreno en UN EKOSOK Junulara Forumo

Aprilo

Partopreno en YO!Fest 2019

Aprilo

Partopreno en UNITED-konferenco en printempo
2019
Partopreno en Global Festival of Action for
Sustainable Development en Bonn
Akreditiĝo ĉe UN-EKOSOK

Aprilo-Majo
Majo
Tra la jaro, limdato
Majo

Partopreno en Youth Forum Academy de YFJ

Junio

Partopreno en UN Altnivela Politika Forumo

Julio

Rajtbazigo de la politikaj pozicioj de TEJO

Aŭgusto dum IJK

Tago de "Malfermaj pordoj" ĉe la IJK 2019

Aŭgusto dum IJK

Organizado de panela diskuto pri "Antaŭjuĝoj kaj
ilia povo" por vasta publiko dum IJK 2019

Aŭgusto dum IJK

Akreditiĝo ĉe UNFCCC (klimatŝanĝa)

Aŭgusto (limdato)

Partopreno en UN Ĝenerala Asembleo

Septembro

Partopreno en University on Youth and
Development en Mollina, Hispanio (KdE)

Septembro

Budo pri Esperanto kaj TEJO - Erasmus
Universitato Roterdamo dum la "Lingva Tago"

Septembro

Partopreno en UNITED-konferenco en aŭtuno
2019

Septembro

Partopreno en la Ĝenerala Konferenco de
UNESKO

Novembro

Enketo pri administraj subvencioj

Decembro

Akreditiĝo ĉe UN-DPI (fako pri publika informado)

Tra la jaro

Kunlabori kun ILEI ĉe UNESKO kaj Unuiĝintaj
Nacioj

Tra la jaro

Akreditiĝo ĉe Unesko (NRO-komitato)

Tra la jaro

Eventoj de FoJE

Tra la jaro

Okazigo de paroligaj lingvaj atelieroj pri diversaj
naciaj lingvoj en Esperanto dum
Esperanto-kongresoj

Tra la jaro

Regula klerigado pri politikaj temoj dum niaj
eventoj

Tra la jaro

Kunlaboro kun aliaj kontinentaj platformoj similaj al
FoJE (ekzemple FLAJK)

Tra la jaro

Partopreno en NRO-forumoj de UNESKO

2 jare (datoj ne
dinifitaj)

C. HAVI PLI KVALITAN ALEKSTERAN KOMUNIKADON
Ŝlosilvortoj: Junaj Amikoj de Esperanto, merkatiko, alekstera informado,
videumado, retejo.

Planita agado ĝis fino de la mandato 2018-2019
Muntado kaj publikigo de reklamfilmeto N-1 por
IJK 2019

Decembro/Januaro

Ekkontakti la Junajn Amikojn de Esperanto

Januaro

Video de la projekto Florigu Egalecon inter Junuloj
(muntado kaj publikigo)

Januaro

Finpretigado de reta kurso pri esperanto kaj la
lingva problemo por brazila universitato UNINTER

Januaro

Kreado de plurlingva komunikadstrategio al Junaj
Amikoj ene de ĜDPR kadro

Januaro

Identigi plej gravan Ŝlosilagadon

Januaro

Kampanjo IJK 2019 - afiŝoj, varbado, grafikaĵoj,
materialoj kaj reklamoj

Januaro-Julio

Starigi merkatplanon de TEJO kaj PS

Februaro/Marto

Verkado de nova komunika plano por 2019 kaj
kreado de novaj enhavoj por sociaj retejoj

Februaro/Marto

Muntado kaj publikigo de reklamfilmeto N-2 por
IJK 2019

Marto

Muntado kaj publikigo de filmeto pri lingvaj rajtoj
(intervjueto al Charlotte)

Marto

Kreado/ĝisdatigo de reuzeblaj grafikaĵoj/varbiloj
por landaj sekcioj (afiŝoj, reklamoj ankaŭ en naciaj
lingvoj, publikigitaj rete)

Marto/Aprilo

Prizorgi sinprezentan kampanjon de kandidatoj por
la Estraro 2019-2020

Junio

Filmado kaj fotado dum IJK 2019

Julio/Aŭgusto

Registrado kaj rekta elsendado dum IJK 2019

Julio/Aŭgusto

Kreado de manlibroj por la fako pri Merkatiko

Aŭgusto

Muntado de filmeto pri la internacia junulara
komunumo (prokrastita)
Starigi administrajn protokolojn por la komunikadaj
servoj de la organizo

Aŭtuno 2019
Oktobro

Plibonigi sekvadon kaj instali aliajn ilojn

Tra la jaro

Solvi problemojn kun serĉilo-videbleco

Tra la jaro

Filmeto pri volontuloj en Centra Oficejo

Tra la jaro

Tradukado al la rumana por la retejo de TEJO

Tra la jaro

Tradukado kaj publikado en esperanto por Global
Voices

Tra la jaro

Varbadkampanjo pri Junaj Amikoj de Esperanto

Tra la jaro

Vartado de la grafika identeco

Tra la jaro

Evoluigo de Pasporta Servo

Tra la jaro

Evoluigo de la retejo tejo.org

Tra la jaro

Traduko kaj libera disponigo rete de la unustila
informilo de TEJO al aliaj lingvoj en teamo

Tra la jaro

D. KREI SISTEMON POR ENGAĜADO EN TEJO KAJ PLI FORTA LIGO KUN
LANDAJ SEKCIOJ
Slosilvortoj: plentempa volontulado, ĉeesto dum esperantaj eventoj, landa
agado, alelektoj, estrara kaj komitata funkciado.

Planita agado ĝis fino de la mandato 2018-2019
Sendi KODEJO-n al landaj sekcioj

Januaro

Kreado de Centra Reto kun bazaj funkcioj

Januaro

Varbado por konsistigo de tradukteamo

Januaro

Aldono de lastaj funkcioj al la Centra Reto
Elekto de propono gastigi IJK 2020
Okazigo de voĉdono pri Komitatanoj B
Interreta legogrupo de senpagaj, rete haveblaj
klasikaĵoj literaturaj
Relanĉi retlistojn por prezidantoj, kasistoj kaj
sekretarioj de landaj sekcioj
Relanĉi la muzikan konkurson de Kontakto

Januaro (ekde)
Januaro
Januaro-Februaro
Februaro-Julio
Februaro
Dua triono de la jaro

Partopreno de 2 volontuloj dum SemEO

Marto

Ĝisdatigi liston de aktiveco de landaj sekcioj

Marto

Okazigi voĉdonon pri komitatano C

Marto

Okazigo de voĉdono pri Komitatanoj Ĉ
Partopreno de volontulo dum IJF

Marto-Aprilo
Aprilo

Oferti printeblan ilaron por organizi lokajn
kunvenojn

Majo

Partopreno de volontulo dum Roskilde Festivalo

Junio

Trovi partnerajn sekciojn por malfortaj landoj

Junio

Partopreno de volontulo dum SES

Julio

Partopreno de volontulo dum UK

Julio

Partopreno de 3 volontuloj dum IJK

Julio/Aŭgusto

Okazigo de IJK

Julio/Aŭgusto

Movada programo dum IJK

Julio/Aŭgusto

Okazigo de komitatkunsido dum IJK

Julio/Aŭgusto

Prelego pri Esperanta Literaturo dum JES

Decembro/Januaro

Taŭga kaj regula kunordigado inter respondeculoj
de kontinentaj komisionoj

Tra la jaro

Kreado de listo de junaj fakuloj
Esperanto-parolantaj

Tra la jaro

Subteno al gravaj junularaj aranĝoj tra la mondo
(ekzemple Vintra Esperantista Klerigado 2020, KS
kaj KUŜEJO en Azio, BEJK en sudameriko, ktp.)

Tra la jaro

Organizi kulturajn vesper-rekontiĝojn en
Roterdamo pri kultura kaj lingva diverseco

Tra la jaro

Disvastigo de la poemkonkurso Poezio tutlibera
2019

Tra la jaro

Ŝablono por retpaĝoj por landaj sekcioj por pli
facile krei kongruajn naciajn retpaĝojn

Tra la jaro

Krei retpaĝon kun kostoj kaj informo pri vendado
de aĵoj

Tra la jaro

Teni kontaktojn kun grupoj en landoj sen landa
sekcio

Tra la jaro

Kolekti informojn pri renkontiĝoj kaj aktive varbi ilin

Tra la jaro

E. CERTIGI DAŬRIPOVAN FINANCAN STRUKTURON EN TEJO
Ŝlosilvortoj: financoj kaj administrado.

Planita agado ĝis fino de la mandato 2018-2019
Raporti pri la finitaj EVS-projektoj
Raporti pri la administra subvencio de la jaro 2018

Decembro-Januaro
Januaro-Februaro

Pagigo de kotizoj al niaj sekcioj

Marto

Negocmodelo pri Kontakto

Marto

Prezento de la Jarraporto 2018

Marto

Okazigo de EsKu en 2019

Unua duono de la jaro

Organizado de profitdona IJK 2019

Aŭgusto

Plena restartigo de la servilo de TEJO

Februaro

Vendado de 200-300 novaj t-ĉemizoj

Tra la jaro

