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1. Enkonduko         1. Enkonduko         

 La jaro 2020 eniros en la historion per tutmonda lukto kontraŭ 
kronvirusa pandemio Covid-19. 

 Multaj personoj kaj organizaĵoj provas funkcii alkutimiĝante al tiu 
nova situacio - malfacila situacio de pliaĝuloj.

 Mi provos prezenti agadojn de:

 la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado 

 brazila Rotary E-Klubo 

 esperantistoj kiuj kunlaboras kun la revuo Juna Amiko. 
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2. Kio estas 
la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado 
(Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej)

 Memstara regiona asocio kun sidejo en Wroclaw (Vroclavo), Pollando.

 Ĝi okupiĝas ĉefe pri organizado de multaj eventoj, prelegoj, lekcioj, 
ekskursoj, kiuj rekomendas kaj reklamas Esperanton.

 La programoj ĉefe estas direktitaj al neesperantistoj por vigligi kunlaboron 
kun neesperantista medio, disvastigi la lingvon Esperanto kaj prezenti ĝiajn 
valorojn kaj uzeblecon. 

 La organizaĵon kreas ĉefe pliaĝuloj, esperantistoj kaj neesperantistoj 
(Esperanto-simpatiuloj).

 La organizaĵo partoprenas en urbaj konkursoj. 
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 Ni jam estas rekoneblaj, ekzemple:

 fama festivalo, Malsuprasilezia Festivalo de Scienco 
– prezentado de Esperanto / revuo kun du paĝa artikolo „Fenomeno 
de Esperanto” 

 la universitata revuo Przegląd Uniwersytecki kun la artikolo pri la 
historio de la lingvo Esperanto kaj pri la 3a Internacia Simpozio.
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2.1 Niaj agadoj2.1 Niaj agadoj

 Multaj „sezonaj” kaj  regulaj programoj. 
 La regulaj programoj: 
 * Esperanto- kursoj
 * maje Interkultura Majrendevuo /
 ĉi-jare nova nomo Interkultura JAMrendevuo 
 okazos la 12-13 an de septembro rete 
 * Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj 
ĉi-jare interrete 
(https://www.facebook.com/efekantoj/?ref=bookmarks ); 
du kategorioj:1) koruso aŭ ensemblo, 2) solisto; 
partoprenas infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj
 * Internacia Simpozio / estas dulingva; okazas en prestiĝaj lokoj; plenumas gravan rolon; 
 *AMO-seminario / okazos la 13an de septembro fizike aŭ virtuale; 
* kaj distraj programoj kun ekskursoj
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decembre Vortbeleco en Esperanto 
Konkurso de Deklamata Poezio  

       kaj Konkurso de Laŭta Legado
* Kafejeto – Espero /
        ĉiun lastan lundon de monato en nia sidejo
* Ekskursoj 
         al diversaj lokoj de Esperantujo por ekzerci la lingvon Esperanto
              * Pluezekaj Renkontiĝoj  dank’ al invito de francaj esperantistoj el Bretonio
              * Budapeŝto dank’ al helpo de Eva Fodor 
              * Unua Turneo “Diversaj nacioj kaj kulturoj, sed nur unu komuna lingvo — 
Esperanto” kun helpo de Feliks Wanderfogel el Francio;
Herzberg en Germanio kaj Fleury les Aubray en Francio 
Patrono de dancantaj pliaĝulinoj-kuraĝigistinoj Gracje 
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2.2 Niaj planoj 2.2 Niaj planoj 

 Alkutimiĝo al nova situacio kaj starigo de retaj alternativoj:

 La programo „La avinoj superas":
(la E-kurso, mindfulness-plena atento, medito kaj 

      korpaj ekzercoj pere de Skajpo)

 Plano de interreta daŭrigo de Kafejeto Espero

 Grava ekzameno: septembra interreta preparado de 
la 8a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj (12.09.2020)
https://www.facebook.com/efekantoj/?ref=bookmarks

      kaj AMO-seminario (13.09.2020), 

Ni pripensas komenci kunlaboron kun la loka radio por prezenti informojn pri 
Esperanto kaj E-movado por poloj. Bedaŭrinde mankas helpantoj…
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3. Esperanto en Rotary3. Esperanto en Rotary

 Rotary  International estas internacia organizaĵo de profesiuloj vivante 
etikajn valorojn kun la idealo volontule servi per komunaj projektoj kaj 
internaciaj programoj.

 La forto de Rotary  

     - internacia, sendependa movado, nepolitika, nereligia

     - respektas pensliberecon kaj kulturon, 

     - ligas per samaj idealoj de Paco, Respekto kaj Interkompreno.

 Dum granda parto de la homaro ankoraŭ suferas en mizero, estas grava 
kaj signifa organizi la kunlaboron inter tiuj al kiuj nenio mankas por helpi 
al tiuj kiuj nenion posedas.

 Rotary International estas  la unua kaj plej malnova asocio de 
volontuloj, pretaj helpi solidare por plibonigi sian komunumon.  
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3. Esperanto en Rotary3. Esperanto en Rotary

 Rotary  International 

      - fondita en 1905 de advokato Paul Harris en Usono 

      - la ĉefa sidejo troviĝas en Usono

      - pli ol 1.200.000 membroj en pli ol 35.500 kluboj en ĉirkaŭ 200 landoj kaj teritorioj 
tutmonde.

 La ĉefa celo de Rotario 

      - promocii la valoron de solidara helpo, 

      - progresiga idealo por pli justaj homaj kondiĉoj.

 La kernaj valoroj de R.I. (Rotary International) 

       - volontulado, amikeco, individua integreco

       - forigo de maljusteco, malsato, malsanoj kaj analfabeteco. 

Ĝis kiam tiuj gravaj problemoj ekzistas en nia socio, Rotary ne haltas siajn klopodojn por realigi 
sian solidaran kunlaboron.
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3. Esperanto en Rotary 3. Esperanto en Rotary 

 Nia Rotary E-Klubo Esperanto Brasil  havas specialan retejon en Wordpress. Ni 
kunvenas dufoje semajne per retejo, komentas, prelegas, lernas kaj antaŭ ĉio helpas.

 Ni realigas la programojn de 

     - humanecaj sanprojektoj, alfabetigaj programoj, akvoprovizo al vilaĝoj, 

      - profesiigaj kursoj, interŝanĝo de gejunuloj inter malsamaj landoj por la daŭro de unu 
jaro, 

      - ekipado de hospitaloj en malriĉaj regionoj, kaj aliaj, ĉiam kunlabore kun lokaj 
respondecaj aŭtoritatoj. 

 La klubo ankaŭ okupiĝas pri 

      - edukaj stipendioj, interŝanĝo de studgrupoj, postuniversitataj stipendioj en Kursoj pri Paco-
studoj kaj  konfliktsolvoj tutmonde. 

Rotary posedas grandan Fondaĵon el kiuj la kluboj povas peti  financan kunlaboron por grandaj 
projektoj.
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3. Esperanto en Rotary

 Dum la pandemia tempo nia Klubo aĉetas hospitalmaterialojn. La hospitalo en Andradas, en la ŝtato Minas 
Gerais, 

     en Brazilo ricevis protekto-surtutojn por 

     kuracistoj kaj flegistoj 

     kaj milojn da protektomaskoj.

 Nia specifa kaj unika Rotary klubo uzas Esperanton en siaj agadoj, 

       montras al ROTARY INTERNATIONAl, ke Esperanto bone funkcias kaj estus brila solvo de la                
komunikadproblemo en Rotary, kiu formale akceptas  la uzon de 9 naciaj lingvoj, sen solvi fakte sian 
komunikproblemon.

Por membriĝi en Rotary Klubo: 

       - invito de aktiva membro, 

       - akcepto de la persono  

       - kreado de klubo de geamikoj kaj neakcepti personojn, kiuj ne respegulas en sia vivo etikajn konceptojn

        - financa kontribuo. 

•  



4. Juna Amiko4. Juna Amiko

 La revuon fondis Géza Kurucz en 1972 kaj ĝi konstante plenumas gravan 
rolon en la lernado kaj instruado de la lingvo Esperanto.

 Ĝi aperas ĉiujare kvarfoje (februare, aprile, septembre kaj novembre) kaj ekde 
la jaro 2017 plenkolore. 

 Ĝi estas eldonata de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj la 
nuna ĉefredaktoro de la revuo estas Stano Marĉek. 

 Donaco de la kunlaborantoj de la revuo de ILEI por uzi senpage ligilojn:  

Luiza Carol, konata esperantistino, verkistino, poetino kaj longdaŭra 
kunlaborantino de la revuo Juna Amiko  - http://verkoj.com/verkistoj/luiza-carol/ 
(ankaŭ per saĝtelefono). 

Stano Marĉek, fama esperantisto, la ĉefredaktoro de la revuo Juna Amiko 
kunlabore kun Germana Esperanto-Biblioteko en la urbo Aalen kreis interretan 
“Aŭskultejon”:
t1p.de/auskultejo1 (aŭ http://stano-auskultejo.bplaced.net/index.htm).
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5. Konkludoj5. Konkludoj

 Ni eluzu nian pozitivan karakteron, humoron kaj kreativecon. 

 Pasie kaj energie ni kunlaboru por la bono de la tuta mondo. 

 Ni eltiru la lernadon el tiu kataklismo kaj ni ŝanĝiĝu.  

 Dank’ al la interretaj programoj de Eŭropa Centro de Interkultura 
Edukado ŝanĝiĝas niaj ĉiutagaj kutimoj – ni lernas kaj gimnastikas. 

 La membroj de Esperanto Rotary-Klubo en Brazilo skajpante tenas 
kun si Esperantan kontakton kaj plenumas siajn gravajn taskojn. 

 La revuo Juna Amiko pere de siaj reprezentantoj ebligas pasigi 
tempon en pli bela, fabela kaj sekura mondo instigante nin krei tiun 
mondon ĉiutage. 

 Ni ĉiuj lernas kunlabori en nova situacio kaj disvastigi Esperanton. 
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WWW: ecem.com.pl

Email: informado.eo@gmail.com

Telefon: +48 692 551 131  
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KONTAKTO
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