Laborplano de la Estraro de REU por la periodo
«julio-2019 — julio-2020»
Komune farataj taskoj
⁃
⁃
⁃
⁃

Materialoj por «Ponto», «Cerbe kaj kore», provlegado de ili: Nikolaj Gudskov, Svetlana
Smetanina, aliaj estraranoj.
KER-ekzamenoj: Svetlana Smetanina, Irina Gonĉarova.
Dissendoj, paĝaro: Aleksandr Mitin, Aleksandr Lebedev.
Sociretaj grupoj kaj «eventoj»: Aleksandr Mitin, Irina Gonĉarova, Aleksandr Lebedev.

Laborplano de Aleksandr Lebedev, prezidanto de REU
I. Konstantaj kaj longdaŭraj aktivaĵoj:
⁃ zorgo pri la kaso, akcepto de kotizoj;
⁃ zorgo pri la fonduso «Subteno de laboro pri la vortaro de B. Kondratjev»;
⁃ konstruado de nova versio de REU-paĝaro;
⁃ laŭebla provlegado de «Ponto» kaj «Cerbe kaj kore», ĉe neceso kontribuo al ili per
raportoj kaj aliaj tekstoj; reklamado de la revuoj per publikigo de la enhavlistoj de novaj
kajeroj.
II. Aktivaĵoj kun kalendare fiksita tempo
Aŭgusto — septembro 2019:
⁃ publikigo de la protokoloj de la REU-Konferenco kaj la unua Estrara kunsido;
⁃ kreo de dissendolisto por la nova Estraro;
⁃ partopreno en intervjuo por «Radio Rossii».
Oktobro 2019:
⁃ publikigo de informletero pri RET-2020, lanĉo de aliĝado por ĝi.
Novembro — decembro 2019:
⁃ kolekto de laborplanoj de estraranoj;
⁃ verko kaj akcepto de regularo pri Esperantisto de la jaro;
⁃ verko kaj akcepto de decidoj, rilataj al RET kaj IKBE;
⁃ kreo de «eventoj» por RET-2020 en sociretoj VK kaj Facebook;
⁃ ĝiro el Kondratjev-fonduso;
⁃ analizo de elspezoj, provo fari buĝet(et)on por 2020;
⁃ akcepto de Kotizregularo por 2020;
⁃ decido pri Esperantisto de la jaro 2019.
Januaro 2020:
⁃ publikigo de raporto pri la kaso por la jaro 2019.
Junio — julio 2020:
⁃ okaze de ĉeesto en Moskvo: helpo pri IKBE, renkonto/akompano de partoprenantoj kaj
tiel plu,
⁃ partopreno en organizado de RET-2020.

Laborplano de Svetlana Smetanina, la unua vicprezidanto de REU
1. Konstanta kunlaboro kaj interhelpo pri kolektado de materialoj por la «Ponto» kaj «Cerbe
kaj kore».
2. Helpo al la Prezidanto en diversaj laborflankoj (oficialaj dokumentoj, kontaktoj kun
Impostejo, Minjusto, aliaj organizoj, kaj tiel plu).
3. Kontaktoj kun alilandaj esperantistoj kaj organizoj. Demandoj, petoj, invitiloj, eventualaj
vizitoj. Kompilado de programoj, organizado de ĉiĉeronado.
4. Prizorgo de la Centra regiono.
5. Kunordigo de la klubkunvenoj en «Lev Tolstoj».
6. Daŭra organizado de KER-sesioj en Moskvo kaj eble en aliaj regionoj kaj urboj.
7. Kunlaboro de REU-kun ILEI kaj UEA. Respondo al oficialaj leteroj, petoj, partopreno en
onia laboro kaj projektoj. Plifortigo de la landa sekcio. Organizado de staĝoj kaj
renkontiĝoj por E-instruistoj kaj E-instruantoj.
8. Kunhelpo kaj kunorganizo de la IKBE en Moskvo (Internacia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj) la 27.06–04.07.2020.
9. Organizado de RET-2020 en Krasnojarsko la 10–19.07.2020.
10. Daŭra esplorado kaj laboro pri la eventuala organizo de SAT-Kongreso kaj UK en Rusio
(la 2021-a kaj 2023-a jaroj).

Laborplano de Nikolaj Gudskov, la dua vicprezidanto de REU
⁃
⁃
⁃

Eldonado de la revuoj «Ponto» kaj «Cerbe kaj kore».
Eventuale, eldono de aliaj materialoj (tendarlibretoj k. s.).
Laŭebla helpo al ĉiuj aliaj estraranoj pri organizaj aferoj laŭ iliaj bezonoj.

Laborplano de Irina Gonĉarova, REU-respondeculo pri regiona agado
Konstantaj taskoj:
⁃ teni seninterrompan ligon kun ĉiuj regionestroj;
⁃ kuraĝigi, instrukcii, konsili, inspiri regionestrojn agadi en la regionoj;
⁃ atenti kaj subteni regionajn aktivulojn per intereso al iliaj agoj, dankfolioj, premioj kaj
tiel plu;
⁃ kolektadi kaj sistemigi informojn pri regiona agado;
⁃ serĉadi dormantajn kaj komencantajn esperantistojn en la regionoj kaj peni engaĝi ilin en
la regionan esperantistan komunumon;
⁃ informadi la Estraron de REU, rusian esperantistaron kaj esperantistojn de koncernaj
regionoj pri stato de la Esperanto-movado en la regiono kaj en la lando;
⁃ resumi la agadon de tiu ĉi laborbranĉo fine de ĉiu duonjaro;
⁃ verki aŭ verkigi artikolojn pri la plej gravaj aŭ interesaj eventoj de la regionoj en la
eldonaĵo de REU «Ponto».
Konkretaj farindaĵoj
Julio — aŭgusto 2019:
⁃ trovi anstataŭantojn por regionaj reprezentantoj de REU anstataŭ nefunkciantaj por la
regionoj Centro, Sudo, Volgio; instrukcii ilin pri iliaj taskoj; establi kun ili stabilan
distancan informinterŝanĝon.

Septembro — oktobro 2019:
⁃ kompili liston de Esperanto-aktivaĵoj dum la periodo «aŭgusto-2017 — julio-2019»
surbaze de la kvar raportoj, ricevitaj de regionestroj el Fororiento, Norda Kaŭkazio,
Nord-Okcidento kaj Uralo okaze de la 30-a Konferenco de REU;
⁃ dezajni, printi kaj dissendi dankfoliojn por regionaj aktivuloj, menciitaj en la raportoj;
⁃ konatigi kun novelektitaj regionaj respondeculoj rusian esperantistaron per publikigo de
intervjuoj kun ili en REU-eldonaĵo «Ponto»;
⁃ kutimigi regionestrojn publikigi informojn pri agado de iliaj regionoj en speciala VKgrupo «REAgo»;
⁃ aktivigi en regionoj ILEI/REU-projekton «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj» per
laboro kun regionaj respondeculoj kaj sendependaj aktivuloj;
⁃ kunlabori kun la nova regionestro de Volgio Jelena Kuznecova (Samaro) pri organizado
de la regiona Volgia Esperanto-Renkontiĝo (VER-16), planata por 2–4 de novembro;
⁃ kunlabori kun Jelena Kuznecova pri okazigo de primovada kunveno kun ĉeesto de
regionaj reprezentantoj enkadre de la VER-16;
⁃ prepari raporton pri la stato de E-movado en la regionoj por VER-16 kaj raporton pri la
projekto «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj», kiun partoprenis ses el ok regionoj
de Rusio;
⁃ publikigi ĉiujn informojn pri rusia Esperanto-movado en rusiaj priesperantaj
interretresursoj kun mencio de la aktivanta regiono.
Novembro — decembro 2019:
⁃ allogi regionojn al la projektoj de la laborbranĉo «Ekstera informado», riĉiĝante la
koncernan VK-grupon «Informu!»;
⁃ stimuli regionojn al okazigo de diversaj aranĝoj, dediĉitaj al Zamenhof-tago kaj Tago de
Esperanta libro (la 15-a de decembro); prepari revuan informmaterialon pri tiuj aranĝoj;
⁃ prepari primovadan kaj aktivulan kunvenojn enkadre de Novojarsko-5 (u. Barnaulo);
⁃ subteni Novojarskon-5 per propra ĉeesto kaj kontribuo al la primovada programo;
⁃ kolekti raportojn el ĉiuj regionoj pri la duonjara agado (julio-decembro-2019);
⁃ preparadi MASI-renkontiĝon «Apero-14» (Apudmoskvo, Centro, 21–24.02.2020) kaj
daŭrigi laboron pri koncepto kaj programo de eventuala MASI-renkontiĝo «Temoj»
(Penza, Volgio, 01–05.05.2020);
⁃ publikigi priregionajn materialojn en Esperantaj interretresursoj;
⁃ liveri al «Ponto» materialojn por la rubrikoj: «Regiona agado», «Kluba vivo» kaj similaj.
Januaro — februaro 2020:
⁃ finprepari kaj okazigi MASI-renkontiĝon «Apero-14», dediĉitan al 25-jariĝo de MEA
MASI (Apudmoskvo, Centro, 21–24.02.2020);
⁃ daŭrigi laboron pri aranĝo de eventuala MASI-renkontiĝo «Temoj» (Penza, Volgio, 01–
05.05.2020).
Marto — julio 2020:
⁃ prizorgi preparadon de majaj regionaj renkontiĝoj;
⁃ stimuli regionojn okazigi KER-ekzamenojn;
⁃ kontribui okazigon de KER-ekzameno en Moskvo;
⁃ prizorgi preparadon de primovadaj aranĝoj dum RET (Krasnojarsko).

Laborplano de Irina Gonĉarova, REU-respondeculo pri ekstera informado
Konstantaj taskoj:
⁃ klarigi al rusia esperantistaro gravecon de ekstera informado pri Esperanto;
⁃ aktivigi rusiajn esperantistojn agi por informi eksteresperantistan loĝantaron pri
Esperanto kaj kutimigi ilin al regula raportado pri koncerna agado;
⁃ engaĝi Esperantan junularon en la informan aktivadon;
⁃ serĉadi ĉiujn materialojn, rilatajn al ekstera informado pri Esperanto en Rusio, inkluzive
tiujn, kiuj venas ne de esperantistoj;
⁃ publikigi materialojn, rilatajn al ekstera informado pri Esperanto en Rusio, en VK-grupo
«Informu!»;
⁃ helpi per informaj materialoj plej diversaj al Esperanto-popularigantoj, estu ili
esperantistoj aŭ ne;
⁃ montri ekzemplojn de sukcesa informado pri Esperanto kaj analizi malfacilaĵojn kaj
erarojn de la ekstera informado pri Esperanto;
⁃ lanĉi kaj gvidi tutrusiajn kaj regionajn projektojn, rilatajn popularigon de Esperanto;
⁃ subteni agantojn sur la branĉo de Esperanta popularigo per rimedoj, posedataj de REU;
⁃ gratifiki sukcesajn agantojn sur la branĉo de Esperanta popularigo per dankfilioj kaj aliaj
rimedoj, posedataj de REU;
⁃ fine de ĉiu duonjaro resumi rezultojn de la laboro;
⁃ verki aŭ verkigi artikolojn pri la plej gravaj aŭ interesaj eventoj pri Esperanto-informado
en la eldonaĵo de REU «Ponto».
Konkretaj farindaĵoj
Julio — aŭgusto 2019:
⁃ klopodi pri liverado de intervjuotoj por la radiostacio «Sputnik» por la elsendo, dediĉita
al naskiĝtago de Esperanto;
⁃ kolektado de aliaj meterialoj, aperintaj en amaskomunikiloj lige kun la Tago de
Esperanto.
Septembro — oktobro 2019:
⁃ lanĉo de la projekto «Informu!», dediĉita al popularigo de Esperanto en Rusio, kaj
malfermo la 1-an de septembro 2019 de la koncerna VK-grupo «Informu!»; regula
moderigado kaj plenigado de la grupo; laboro por konsciigo de rusia esperantistaro pri
ekzisto kaj utilo de la VK-grupo «Informu!» kaj aktivigo de homoj en/por ĝi;
⁃ malfermo de la Fb-grupo «Informu!», dediĉita al ekstera popularigo de Esperanto en
Rusio;
⁃ lanĉo kaj gvidado de la tutrusia ILEI/REU-projekto «Unu leciono pri Esperanto por
lernantoj»; laboro kun regionaj respondeculoj kaj sendependaj aktivuloj, speciale kun
gejunuloj-memlernantoj, por engaĝi ilin en la ILEI/REU-projekton «Unu leciono pri
Esperanto por lernantoj»;
⁃ okazigo de kvin prezentoj de Esperanto en Moskvo (du far’ de Irina Gonĉarova: en
Moskva centro de seninterrompa matematika edukado enkadre de la fakultativo pri
lingvistiko ĉe RGGU kaj en la moskva lernejo pri la angla lingvo «NISE»; du far’de
Roman Ralko en la akademia klaso de moskva lernejo №444; unu far’de Ivan Sarkisov
ĉe la internejo «Intelektulo»);

⁃
⁃
⁃

preparo de dankfolioj por la kontribuantoj al la projekto «Unu leciono pri Esperanto por
lernantoj»;
skriba resumo de la projekto «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj»;
prizorgo de informado pri popularigo de Esperanto enkadre de lingvaj festivaloj en u.
Ĉeboksaro kaj u. Sankt-Peterburgo.

Novembro — decembro 2019:
⁃ verko kaj publikigo de artikolo por «Ponto» pri la projekto «Unu leciono pri Esperanto
por lernantoj»;
⁃ rakonto pri la projekto «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj» dum la regiona aranĝo
«VER-16» kaj planado de ĝia evoluo en Volgio kaj aliaj regionoj en la jaro 2020;
⁃ preparo kaj okazigo de la 14-a Moslva lingva festivalo kaj prizorgo de maksimuma
Esperanto-popularigo ene de ĝi;
⁃ instigo de regionoj okazigi diversajn aranĝojn por ekstera publiko, dediĉitaj al Zamenhoftago kaj Tago de Esperanta libro (la 15-a de decembro); preparo de revua
informmaterialo pri tiuj aranĝoj;
⁃ konsciigi partoprenontojn de la regionaj renkontiĝoj VER-16 (u. Samaro) kaj
Novojarsko-5 (u. Barnaulo) pri utilo kaj bezono de ilia kunlaboro kun la projektoj
«Informu!» kaj «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj».
Januaro — februaro 2020:
⁃ startigo de nova temo en «Informu!»: festoj en tutmonda kalendaro, taŭgaj por popularigo
de Esperanto, kaj tezoj, montrantaj ligon inter la motivdato kaj Esperanta movado
(teorio);
⁃ lanĉo de esperantista agado por la tutrusia projekto: «Kiel ni uzas la motiv-festojn por
popularigo de Esperanto» (labora titolo).
Marto — aprilo 2020:
⁃ ellaboro de la projekto «Informado pri Esperanto per interreto» (labora nomo) kun
maksimuma engaĝo de retumantoj-gejunuloj, ankaŭ neesperantistoj (koncepto,
agaddirektoj, teknikaj ebloj, homaj resursoj kaj tiel plu);
⁃ lanĉo de la projekto «Informado pri Esperanto en interreto»;
⁃ startigo de novaj ruslingvaj Esperanto-popularigaj programoj en la Jutub-kanalo
«Esperanto: la unua kanalo»).
Majo — junio 2020:
⁃ evoluigo de esperantista agado por la tutrusia projekto: «Kiel ni uzas la motiv-festojn por
popularigo de Esperanto»;
⁃ evoluigo de agaddirektoj, elektitaj por la projekto «Informado pri Esperanto per
interreto»;
⁃ preparlaboro por la sezono de someraj lernejanaj tendaroj kaj de multtemaj popolfestivaloj, kie endas popularigi Esperanton.
Julio — aŭgusto 2020:
⁃ daŭrigo de la projektoj «Kiel ni uzas la motiv-festojn por popularigo de Esperanto» kaj
«Informado pri Esperanto per interreto»;
⁃ prezentoj de Esperanto en someraj lernejanaj tendaroj kaj popol-festivaloj;

⁃

prepariĝo al la dua ŝtupo de la tutrusia projekto «Unu leciono pri Esperanto por
lernantoj».

Septembro — oktobro 2020:
⁃ resumo de ĉiuj someraj aktivadoj, speciale de tiu pri prezentoj de Esperanto en someraj
lernejanaj tendaroj kaj popol-festivaloj;
⁃ startigo de la dua ŝtupo de la tutrusia projekto «Unu leciono pri Esperanto por lernantoj»;
⁃ daŭrigo de la projektoj «Kiel ni uzas la motiv-festojn por popularigo de Esperanto» kaj
«Informado pri Esperanto per interreto».

Laborplano de Aleksandr Mitin, REU-respondeculo pri membraro
1. Finfari la laboron pri «perdintaj» dumvivaj membroj, prepari la liston kun la
«netroveblaj» por estonta decido de la Estraro (ĝis la fino de 2019).
2. Registri membrojn de REU, kolekti kaj ordigi kontaktan informon. Fari dissendojn kun
gravaj novaĵoj kaj memorigoj pri re-aliĝo.
3. Prizorgi la paĝojn de REU en sociretoj (VK, FB), pripensi novajn eblojn por tiuj paĝoj
kaj eblaj novaj lokoj de interreto. Helpi uzantojn de reu.ru kun aldono de novaĵoj kaj
okazaĵoj.
4. (Depende de la inspiro) Proponi ideojn kaj meditaĵojn por pridiskuto inter la Estraro aŭ la
Konferenco.

