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Konsciigo

• Modernigi la publikan bildon pri Esperanto
★ modernaj informiloj kaj informstilo, uzeblaj ĉiunivele

★ lingvopolitika profilo de UEA, precipe por neregistaraj organizoj

• Krei multlingvan reton de subtenantoj
★ Tutmonda Amikaro de Esperanto – kun regulaj novaĵoj, invitoj al 

subtena agado 

★ komunaj kampanjoj kun aliaj neregistaraj organizoj

• Varbi, trejni, interligi aktivulojn
★ Tutmonda Inform-Reto (TIR) kiu funkcias landnivele kaj internacie

★ aktivula trejnado – pri informado, eksteraj rilatoj, lingvopolitiko
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Kapabligo

• Multigi trapasantojn de kursoj kaj ekzamenoj
★ informi, raporti, vaste reklami ŝancojn plukleriĝi, ekzameniĝi

★ detalaj priskriboj de sukcesaj modeloj, por imitado/adaptado

• Disvastigi aktivulan trejnadon
★ instruista trejnado – en Poznan, aliloke; ekstermovada agnosko

★ modelaj kursoj, seminarioj (retaj, ĉeestaj); reto de trejnantoj

• Emfazi tutmondecan edukadon
★ elstarigi edukan rolon de Esperanto en informado, eksteraj rilatoj

★ plifortigi lokan, landan, internacian agadon pri tutmondeca eduko 
(artikoloj, rubrikoj, prelegoj, seminarioj, filmprezentoj, libroj k.s.)
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Komunumo

• Renovigi, popularigi servojn de UEA
★ libroklubo lige kun la Libroservo; perreta kongresa partopreno

★ re-orienti la revuon en kombino kun nova retejo, retaj komunikoj

• Faciligi partoprenon en kulturaj, fakaj agadoj
★ modernigi Delegitan Reton; komuna rimedaro por fakaj asocioj

★ rekoni, iniciati, subteni projektojn kun tutmonda partopreno

• Disvolvi solidaran helpagadon
★ raporti pli amplekse, hom-detale pri agado de la fondaĵoj

★ krei retpaĝaron kiu faciligas starigon de novaj projektoj, 
partnerecoj, konkretaj formoj de subteno trans naciaj limoj
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Kunordigo

• Plibonigi kaj disvolvi la organizan kernon
★ nova Konsilio por kunlabori kun la Estraro kaj Oficejo

★ klara strategio, konstanta komunikado je ĉiuj niveloj

• Profundigi kunlaboron kun landaj asocioj
★ landaj laborgrupoj por kunlaboro UEA-ILEI-TEJO landnivele

★ komuna membrovarbado, trejnado, ktp; regiona kunlaboro

• Plisanigi kaj plivastigi la financojn
★ modernigi la teknikan bazon de la administrado kunlige kun la 

kreo de nova retpaĝaro

★ pli aktiva, sistema, krea varbado de membroj, donacoj, subvencioj

Sunday, 21 July, 13



Temfokusoj

• 2013-14: pretigi la fundamenton 
★ vasta diskonigo de la Strategia Laborplano, ellaboro de subplanoj

★ Konsilio, novaj retejo+revuo, aktivula trejnado, aktivulaj retoj

• 2014-15: Montevideo 60-jara
★ bilanco de eduka, kultura, scienca agado el lastaj 60 jaroj

★ Centro por Kultura Evoluigo: novaj projektoj, edukaj agadoj

• 2015-16: Jaro de la Lernanto; lingva justeco
★ novspecaj kursoj, renkontiĝoj, manieroj aktivigi lernantojn

★ informkampanjo pro nova Indekso pri Lingva Justeco
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Kaj vi?

• legi la Strategian Planon
• helpi diskonigi ĝin ĉiunivele
• trovi iun aspekton, pri kiu vi povas 

kontribui
• partopreni en subkomitataj diskutoj
• anonci vin ĉe la Strategia Forumo
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