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Enkonduko 

Kio estas la projekto? 
AEJK “Afrika-Eŭropa Junulara Kapabligo” (angle EAEY - Empower African         
and European Youth) estas projekto, kiu ĉefe koncentriĝas pri         
kapablokonstruado de junuloj pere de neformala edukado kaj pri trejnado de           
trejnistoj. Dank’ al tio ni povas proksimigi membrojn el diversaj landoj donante            
unikan interkulturan sperton, fortigi niajn landajn sekciojn, kaj profesie prepari          
trejnistojn en Afriko kaj Eŭropo. 

Buĝeto de la projekto 
La buĝeto de la tuta projekto estas 142 490 €. El tiu sumo TEJO devas               
proprarimede financi 13 320 € dum la subvencio de la programo Erasmus+            
egalas al 129 170 €. 

Partoprenantoj  de la projekto 
La projekto estas kunordigita de TEJO (kiu ankaŭ estas partnero de la projekto)             
kunlaborante kun siaj landaj sekcioj kiel partneroj en diversaj afrikaj kaj eŭropaj            
landoj. Krom Nederlando estos en Eŭropo Italujo, Polujo kaj Slovakujo, dum en            
Afriko estos Benino, Burundo, Kongo Kinŝasa kaj Togolando.  

Ĉefrespondeculoj de la projekto 
Michael Boris Mandirola - Prezidanto de TEJO, Estrarano pri aktivula trejnado 
Veronika Poór - Ĝenerala Direktoro de UEA kaj TEJO 
Pierre Vittet - kunordiganto de la projekto 

 

Ĝenerala plano de la projekto 

Kadre de AEJK inter partneraj landoj estas planitaj 4 renkontiĝoj en 2016-2017: 

- la 2a - 6a de oktobro 2016, Benino 
Dum 4 tagoj, 3 partoprenantoj de ĉiu partnera lando (24 personoj entute) estos             
invititaj al Benino por komenci interparoli kaj prepari la projekton.  
 

- aprilo 2017, Italujo 
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2 afrikaj volontuloj estos invitaj por 3 semajnoj al Italujo por helpi surloke la              
organizadon de la IJF (Internacia Junulara Festivalo,       
http://iej.esperanto.it/ijf/?lang=en ). Dum la Festivalo la partoprenantoj de la         
projekto (same 24 personoj, po 3 aktivuloj de ĉiu partnera lando) denove            
renkontiĝos por partopreni trejnadon de trejnistoj. Prefere tiuj homoj         
partoprenu ankaŭ la postan eventon en Togolando. 

- la 5a - 12a de aŭgusto 2017, Togolando 
Por la IJK en Afriko en Aneho (Togolando) estos invititaj 48 partoprenantoj (po             
6 personoj el ĉiuj partneraj landoj). La temo estos “La Norda-Suda divido”, la             
kialoj de ĝi kaj ĝiaj efikoj. Pluraj debataj atelieroj estos organizitaj. Paralele al             
tio, ankaŭ partoprenos 24 kromaj personoj (3 el ĉiu partnera lando) por paroli             
pri la projekto kaj labori pri la apo pri trejnado. 

- decembro 2017, Pollando 
Fina renkontiĝo dum JES en Pollando, kiel la partoprenantoj de la projekto (po             
3 el ĉiu partnera lando) parolos pri la rezultoj de la projekto kaj ĝenerale pri la                
trejnado de gejunuloj. Ni prezentos la rezultojn de la projekto, specife la apon             
pri trejnado. Preferinde partoprenu homoj kiuj jam estis en pli fruaj eventoj dum             
la projekto.  

Renkontiĝo en Benino 

Loko de la renkontiĝo 
La renkontiĝo okazos Kotonuo, en la ĉefurbo de Benino, la 2an - 6an de oktobro               
2016. La partoprenantoj loĝos en hotelo Joca (5 km for de la flughaveno). La              
hotelo proponas 3-fojan manĝadon (matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespermanĝo).        
Ĉiuj programeroj de tiu renkontiĝo ankaŭ okazos en la hotelo, en la luita             
prelegsalono. 

Programo de la renkontiĝo 
Estas planitaj du ĉefaj programoj: trejnado “Kiel organizi IJK-n” kaj kunsido pri            
AEJK. 

La trejnado “Kiel organizi IJK-n” 
La trejnado daŭros du plenajn tagojn (la 2an - 3an de oktobro) kaj estas              
rekomendinda, sed ne deviga por ĉiuj partoprenantoj de la projekto. Ĉefe tio            
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plej gravas por la membroj de JOTE kaj BOJE, kiuj kunorganizos la IJK en              
Aneho. 
La trejnadon gvidos Karina Mąkosa (Pollando) kaj Natalia Żebrowska         
(Pollando). Ambaŭ sukcese partoprenis ETEY-trejnadon dum IJF kaj IJK 2016          
kaj havas sperton pri organizado de eventoj. Dum la trejnado estos priparolitaj            
ĉiuj punktoj, gravaj por bona organizado de la Kongreso. 

Kunveno pri AEJK 
La kunveno okazos la 4an-6an de oktobro, dum kiu la partoprenantoj havos la             
ŝancon konatiĝi kun la kulturo de la alia kontinento, diskuti pri gvidlinioj por la              
postaj eventoj, priparolos pli konkretajn celojn de la projekto kaj la ontajn            
renkontiĝojn.  

Partoprenantoj 
Al Benino venos 24 partoprenantoj, 3 homoj el ĉiu partnera organizo. La            
organizoj mem elektis la partoprenantoj. La organizantoj de AEJK nur petis           
atenti pri kelkaj aferoj: 

- la partoprenanto devas esti membro de TEJO; 

- membri en partnera organizo kaj havi ĝian aprobon kiel reprezentanto; 

- partopreneblo en pluraj (aŭ eĉ ĉiuj) renkontiĝoj de la projekto estos           

granda pluso; 

- gravas, ke la reprezentanto komencu kaj finu la vojaĝon de tiu lando, kiun             

li/ŝi reprezentas. 

 

Vizito de Togolando 
Antaŭ la renkontiĝo en Benino Estrarano pri Kongresoj, Ĝenerala Direktoro de           

UEA kaj TEJO kaj Kunordiganto de AEJK venos al Togolonado por du tagoj             

por komuniki kun JOTE kaj vidi lokon de la sekvontjara IJK. 

La 30-an de septembro okazos vizito de lernejo kaj renkontiĝo kun ĝia            

direktoro, kiu pretas gastigi la partoprenantojn de la IJK. La saman tagon la             
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organizantoj renkontiĝos kun la urbestro de Aneho por paroli pri Esperanto kaj            

pri la Kongreso.  

La 1-an de oktobro en Lomeo estas planita renkontiĝo kun la ministro kaj             

vespere kunveno kun JOTEanoj, ĉefe kun organizantoj de la IJK kaj poste            

komuna vespermanĝo. 

 

Atendataj rezultoj 
Fine de tiu vojaĝo gravas havi kelkajn pozitivajn rezultojn, kiuj helpos por posta             

evoluado de la projekto: 

- pli detala plano de ontaj AEJK-renkontiĝoj; 

- subskribita kontrakto inter TEJO kaj JOTE pri IJK; 

- interkonsento pri la loko por IJK; 

- kreado de organiza teamo por IJK. 
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