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Celoj de la projekto 
1)  Doni al Landaj Asocioj manierojn taski siajn laboron kaj fari komparojn kun aliaj  

Asocioj. 

2) Doni al UEA tute novan manieron mezuri la agadojn de siaj Landaj Asocioj 

3) Doni al UEA bazon per kiu ĝi formulu utilajn strategiojn por la landa agado 

4) Doni valorajn informojn por la sekva renovigo de la koncerna <Landa Parad’> 

5) Vastigi kaj profundigi la komprenon de la membroj pri landa agado. 

6) Levi la tradician meĥanismon por akiri informojn de la Landaj Asocioj. 

 

Strukturo de la projekto 
La unua parto de la demandilo estas la Taksilo mem. La dua parto estas la dono de 
pliaj informoj. La du partoj uzas la saman temaran skemon. 
 

La taksilo indikas la maksimumajn poentojn por ĉiu kategorio. En via landa asocio, 
aljuĝu al vi mem kiom da poentoj vi meritas. Adiciu la rezulton por ricevi sumon el 40 
kaj sendu ĝin al la komisiito de UEA pri landa agado (stefan.macgill@ gmail.com) 

 

Tempo-skemo de la projekto 
La petito disiros en decembro 2021, por ke LA respondu per scio de la plenumoj de 
la kalendara jaro 2021. Limdato por respondoj estas la fino de februaro 2022, je kiu 
la Asocio resumos la respodojn kaj malrespondojn. UEA provos ripeti la 
demandadon je regulaj intervaloj (jare aŭ dujare). 

 

UTILA utilas ankaŭ la <Landa Parad’> 
Ĉiuj donitaj informoj eniros <Landa Parad’> por 2022. Tio signifas, ke tiu 
dokumentaro bezonos minimuman plian aktualigon, por ke tiu parto de la Jarlibro 
pluvivu. 

 

Stefan MacGill, komisiito pri Landa Agado, sept 22, 2021. Versio 1. 

  



Demandilo de UTILA – nepre respondu! 

Parto 1: La Taksilo 

1. Kongresoj kaj kunvenoj     poentoj 

1.1 Nia LA organizas naciajn kongresojn      5  

1.2 Nia LA organizas aliajn kunvenojn por niaj membroj   3 

1.3 Tiuj kongresoj aŭ kunvenoj havas inrternacian partoprenon  1 

1.4 Niaj kongresoj kaj kunvenoj aperas en la Eventa Servo de UEA  1 

Kongresa/kunvena sumo:      sumo el 10 

 

2. Komunikado kun membroj kaj aliaj   poentoj 

2.1 Unu aŭ pluraj  vere uzataj ret-grupoj kun fidebla liveranto   4  

2.2 Unu aŭ pluraj aliaj retaj solvoj por la kontaktado    2 

2.3 Eldonato de fizika kaj reta eldonaĵo (revuo)     2 

2.4 Bona, aktuala retpaĝo por interna komunikado.    2 

Komunika interna:sumo:       sumo el 10 

 

3. Komunikado kun la ekstera mondo    poentoj 

3.1 Aktuala kaj utila nacilingva paĝo pri Esperanto    4  

3.2 Uzado de socia medio por konigi Esperanton    2 

3.3 Okazigo de kunvenoj en lernejoj aŭ centroj por prezenti nin  2 

3.4 Aktiva kontaktado kun asocioj kun similideanaj celoj   2 

Komunika interna:sumo:       sumo el 10 

 

4. Rilatoj kun alia Eo-movadoj     poentoj 

4.1 Kunlaborado kun ILEI, IKEF, UMEA,  LIBE, IFEF aŭ simila  4  

4.2 Gastigo de tiaj asocioj en viaj kongreso aŭ kunvenoj.   2 

4.3 Okazigo de kunvenoj en lernejoj aŭ centroj por prezenti nin  2 

4.4 Aktiva kontaktado kun asocioj kun similideanaj celoj   2 

Kunlaborado enlande       sumo el 10 

 

UTILA-sumo el 40:  ______ 

Nepre raportu tion al UEA: (stefan.macgill@gmail.com) 

mailto:stefan.macgill@gmail.com


Parto 2: Pli precizaj informoj 

1. Kongresoj kaj kunvenoj 

1.1 Daŭro de viaj naciaj kongresoj □ tagoj 

1.2 Ofteco kaj tipa jar-parto por via kongreso: ___________________________ 

1.3 Tipa nombro de partoprenantoj en viaj kongresoj: _____________________ 

1.4 Pliaj informoj pri viaj naciaj kongresoj: ______________________________ 

 

2. Komunikado kun membroj kaj aliaj 

2.1 Via ret-grupo □alirebla al ĉiu □limigita aliro   

2.2 Kiujn ilojn de sociaj retoj vi uzas?  □Facebook  □Instagram □Aliaj 

2.3 Kiu respondecas teni vian retpaĝon aktuala?  __________________________ 

2.4 Bona, aktuala retpaĝo por interna komunikado.    2 

 

3. Komunikado kun la ekstera mondo 

3.1 Retadreso de via nacilingva paĝo pri Esperanto: _________________________ 

3.2 Pliaj informoj pri la uzado de socia medio: ______________________________ 

3.3 Kunvenoj por la publiko: ____________________________________________ 

3.4 Kontaktado kun asocioj kun similideanaj celoj: ___________________________ 

 

4. Rilatoj kun alia Eo-movadoj  

4.1 Kunlaboraj rilatoj: _______________________________________________  

4.2 Gastigo de asocioj en viaj kongreso: ________________________________ 

4.3 Varbado kaj konigo en kunsidoj de partneroj: __________________________ 

 

Sentu vin libera doni pli ampeksajn respondojn papere aŭ rete. Uzu la numerigan skemon! 

UEA dankas vin pro la kunlaboro! La Adocio havu klaran ideon pri landa agado! 


