
Laborplano 2008

1 IJK
IJK estas la plej prestiĝa kaj grava evento de TEJO, cetere nia plej bona vizitkarto ene de kaj ekster la 
movado kaj ĝi kompreneble estas unu de la prioritatoj de ĉiu Estraro. 

IJK 2008

Realiga horizonto: 2008-08 LKK 2008

Subteni la LKKn en la organizado. Konstanta kontakto kaj interŝanĝo de informoj. 

IJK 2009

Realiga horizonto: 2008-03-31 Serĉi kandidatojn

Organizi kampanjeton por instigi LSojn kandidatiĝi, daŭrigi la informfluon

Realiga horizonto: 2008-04-10 Elekti kandidaton

Decidi pri IJK 2009

Realiga horizonto: 2009 LKK 2009

Kunlabori kun la LKK en ĉiuj aspektoj

2 Pasporta Servo
Pasporta Servo alfrontas plurajn defiojn kaj problemojn: 

● Eldono 2008: Al malfrua redaktado far la redaktisto aldoniĝis malfrua presado kaj parta malapero de 
la  senditaj  eksempleroj.  Laŭŝajne  multaj  gastigantoj  ne  ricevis  siajn  eksemplerojn;  ĉu  pri  la 
problemo kulpas la pola poŝtservo aŭ la presejo ne estas certa. 

● Persona superŝarĝo de la redaktisto: la redaktisto ne plu disponas da multe da tempo dediĉebla al PS 
kaj intencas iam forlasi postenon

● Teknologio: la redaktteknologio nuna estas malefika kaj temporaba

Realiga  horizonto:  2008-10  Krei  retan  teknologion  por  PS  plifaciligonta  la  redaktadon  kaj  ebligonta  
novajn funkciojn

3 Informi kaj krei retojn I: eksteren
Daŭre defia tasko estas komuniki la ideojn de nia movado kaj specife de nia asocio al la „ekstera mondo“, 
kaj daŭre serĉendas kaj trovendas novaj vojoj kaj metodoj. La celoj estu unuflanke vortumi klarajn poziciojn 
kie eblas, kaj aliflanke uzi la lingvajn kaj aspektigajn rimedojn necesaj por efika komuniko. 

Realiga horizonto: 2008-06 Komisiono pri Eksteraj Rilatoj

Reaktivigi la KER-n kaj rekonsideri ĝiajn taskojn kaj misiojn

Realiga horizonto: 2008-07 Plurlingva Retejo

Anglalingva TEJO-retejo kiu disponigas gravajn informojn pri TEJO kaj IJK. 

Realiga horizonto: 2008-07 Misio kaj politikaj pozicioj de TEJO

Verki poziciaron de TEJO: niaj konsensaj opinioj rilat'al internacia komuniko, la uzado de la angla, ktp. Ni 
debatu pri niaj posicioj kaj valoroj, kaj kreu opiniaron por la retejo („FAQ about TEJO“)

Realiga horizonto: 2008-xx Grafika refreŝigo
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Grafika  refreŝigo  de  la  aspekto  de  TEJO-materialoj  kaj  -retejo;  kreado de  „grafika  identeco“:  simbolo, 
koloroj, tiparoj, ktp.; bazita laŭeble je liberaj softvaro k tiparo. 

4 Informi kaj krei retojn II: interne
Ankaŭ ene de la junulara Esperantista movado la rolo de TEJO ne estas tiom klara. Ĉu ni estas klubo kiu 
regule okazigas la mojosan IJKn kaj kunsidas en strangaj meditaciaj rondoj („komitatkunsidoj“)? Ni komune 
cerbumu pri kiuj estas la ĉefaj internaj celoj, la grandaj kompetentoj de TEJO kaj kiel ni plej bone komune 
profitu el ili. 

Alia praktika celo estas plifaciligi la laboron de la Komitato per disponigo de sistemo por reta voĉdonado. 

Videbligi TEJOn kaj ĝiaj servoj por LSoj

Realiga horizonto: 2008-xx:  Grafika identeco de TEJO

Realiga horizonto: 2008-xx: Plurlandaj varbiloj kaj RIC

Instigi  komunan  uzadon  de  varbiloj  far  pluraj  LSoj  kaj  TEJO;  ligo  per  kunlaboro  kaj  grafiko  (pluraj 
simboloj). Revivigi la Retan InformCentron (RIC)

Realiga horizonto: 2008-xx: Baza retejo por LSoj

Disponigi al LSoj kiuj ne posedas propran retejon bazan retpaĝon ĉe www.tejo.org/[nomo_de_la_lando]. 

Realiga horizonto: 2008-xx: Baza retejo por LSoj

Plifaciligi la Komitatan laboron

Realiga horizonto: 2008-07: Reta voĉdonado

Reta voĉdonado estas malnova ideo, sed ghis nun ne realigita. Ĝi igu pli facila

5 Kompetentoj ene de TEJO

Pluevolui kompetentojn

„Aktivula Trejnado“ estas unu de la klasikaj aktivecoj de TEJO. Por tiu-ĉi periodo ni koncentriĝas je du 
trejkampoj kaj celas organizi seminariojn tiurilatajn: 

● Lingvaj rajtoj. Unu de la plej ofte uzata temo en la varbado por Esperanto kaj klarigo de la celoj de 
TEJO. Sed kion ĝi fakte signifas? 

● Organizado de internaciaj renkontiĝoj. Ene de nia movado estas multaj kompetentuloj pri diversaj 
aspektoj de organizado. Ni pludonu niajn spertojn por ke ne ĉiuj devu lerni el propraj eraroj. o). 

Realiga horizonto: 2009-xx

Konservi kompetentojn

Grava problemo (cetere de preskaŭ ĉiuj junularaj neregistaraj organizoj) estas la 

● dokumentado de aktivecoj

● konservado de dum la aktivecoj evoluitaj kompetentoj

● transiro de eksaj aktivuloj en neaktiva stato sen ĉesado de iu-ajn aktiveco

Konkretaj ideoj por plibonigi tiun dilemon estas la „saĝulejo“ kaj pli efika datenstoksistemo. 

● informatikaj iloj (stokado de datenoj en serviloj, iloj kiuj helpas dokumenti propran laboron)

● „Saĝulejo“: kunigi eksajn TEJO-aktivulojn (ĉefe eksajn estraranojn k komisiitojn) en retlisto tiel oni 
kreas forumon kiun oni povas konsulti se bezonatas konsiloj, komentoj  sen ajna devigo  por la tie 
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kunigitaj eksuloj (ili povas respondi, nur kunlegi au ignori laŭvole)

Realiga horizonto: 2008-05 „Saĝulejo“

Kunigi eksajn TEJO-aktivulojn en retlisto. Ĝi estu forumo kiun oni povas konsulti se bezonatas konsiloj, 
komentoj sen ajna devigo por la tie kunigitaj eksuloj

Realiga horizonto: 2008-xx Dokumentado

Konservado de datenoj  kaj  dokumentado de la aktivecoj  ene de TEJO. Tiel estiĝu historio memoro  kaj 
konservado de kompetentoj akiritaj de antaŭaj aktivulaj generacioj. 
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