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I. Enkonduko
Estimataj komitatanoj,

Ni prezentas al vi la finan raporton pri nia laboro rilate al la estrarelekto por la oficperiodo
2021-2022. La proceduro okazas surbaze de la Reglamento pri elekto de estraranoj laŭ
kiu la Elekta Komisiono serĉas kandidatojn por la Estraro, akceptas kandidatiĝojn, sekve
esploras, ĉu kandidato estas taŭga por posteno en la estraro kaj rekomendas tiun aŭ
eventuale rekomendas ekster-estraran postenon. Krome la Komisiono zorgas, ke inter la
kandidatoj al la Estraro estu sufiĉe da diversaj kompetentoj kaj lertoj por kovri la ĉefajn
agadkampojn de la Estraro. La Komisiono serĉu la kandidatojn strebante kunmeti teamon
el diversa aĝo, genro kaj loĝloko.

La Elekta Komisiono serĉis kandidatojn al la estraro pere de malferma alvoko kaj ankaŭ
persone kontaktante diversajn aktivulojn, kiujn konis membroj de la komisiono mem
aŭ kiuj estis rekomenditaj de aliaj homoj. La Elekta Komisiono konsideris pli ol 80
TEJO-aktivulojn kaj ni kontaktis ĉirkaŭ 50 el ili.
Tiu kontaktado rezultigis 10 kandidatiĝojn el 11 landoj en 4 aŭ 5 kontinentoj. Du
el la kandidatoj estas virinoj, 8 estas viroj; 6 kandidatoj estas inter la aĝo de 23 kaj 25, dum
4 kandidatoj estas inter la aĝo de 31 kaj 33. Post la limdato alvenis unu kroma kandidatiĝo.
Ĉiuj kandidatiĝoj estas validaj laŭ nia reglamento ambaŭ laŭ aĝo kaj laŭ individua
membreco en TEJO.

La dokumento enhavas niajn rimarkojn pri la kandidatoj, pri la grandeco de la estraro kaj
konsilatajn teamojn kun koncerna propono pri taskdisdivido. Aldone vi trovos pli detalajn
informojn pri la kandidatoj.

Konsciante ke ĉi tiu dokumento estas ampleksa, je la fino ni prezentas resumon kaj finan
konkludon.

https://www.tejo.org/dokumentoj/reglamentoj/
https://www.tejo.org/dokumentoj/reglamentoj/


II. Kandidatoj

Kandidatoj por la posteno de Prezidanto

Léon KAMENICKÝ
Léon estas tre diverssperta aktivulo kiu jam aktivis kiel reprezentanto de TEJO ĉe Forumo
Junulara Eŭropa, kiel prezidanto de landa sekcio, kiel vicprezidanto de TEJO, kiel
staĝanto ĉe UEA, kiel TEJO-trejnisto. Li do havas vastan sperton pri la organizo en pluraj
agadkampoj, vastan kontaktoreton kaj estimon de tre diversaj movadanoj.
Atinginte stabilan profesian situacion, cetere kun laboro pri eŭropaj subvencipetoj) ni
kredas ke li reprezentas profilon de ideala kandidato al TEJO-prezidanteco kaj ke li havas
tre signifan sperton pri ĉiu el la fakoj por kiuj li kandidatiĝis.
Ni forte rekomendas la elekton de Léon por la posteno de prezidanto.

Kandidatoj por la posteno de Kasisto

VENISLOVAS Veronika
Veronika kandidatiĝas por la posteno de kasisto, kio estas ege delikata ofico. Tial ni
komprenas ŝian strebon limigi sian kandidatiĝon al tiu posteno; ŝi tamen esprimis
malfermecon je la ideo transpreni la fakon pri projektoj post kelkaj monatoj da spertiĝo
kiel kasisto se la koncerna laboro ne estos tro postula.
Ŝi havas jaman sperton kiel kasisto de ĈEJ kaj, kvankam temas pri tute aliskala agado, ni
kredas ke tio montras konkretan interesiĝon pri financoj kaj, krome, ni kredas ke la
kunloĝado kun la kandidato prezidanto povus helpi sinergion kaj plispertiĝon.
Ni forte rekomendas la elekton de Veronika por la posteno de Kasisto.

Kandidatoj por la posteno de Ĝenerala Sekretario

Rogier HUURMAN (Roĉjo)
Roĉjo estas eliranta estrarano kiu respondecas pri informado kaj volontuloj; kiel estrarano
li povus porti kontinuecon eĉ se nesamfake. Jam pasintjare li kandidatiĝis por la posteno
de Ĝenerala Sekretario kaj ni kredas ke tia posteno multe pli korespondas kun ambaŭ lia
motiviĝo kaj lia labormaniero. Konsiderante lian limigitan tempodisponeblon kaj la
kernecon kaj la plurtaskecon de la posteno, ni ankaŭ komprenas lian malakcepton je aliaj
fakoj krom tiu de Ĝenerala Sekretario.
Lia longa sperto en nia movado (kiel TEJO-volontulo, TEJO-komitatano, gvidanto de
landa sekcio) kaj ekster ĝi ankaŭ kontribuus al kvalita kaj interesa gvidado.
Ni forte rekomendas la elekton de Roĉjo por la posteno de Ĝenerala Sekretario.



Kandidatoj por la posteno de Vicprezidanto
Por la posteno de Vicprezidanto kandidatiĝis tri personoj: Inès Kahin, Joop Kiefte kaj
Albert Stalin Tancinco Garrido. Kaze de ne elektiĝo kiel Vicprezidanto ĉiuj estas
kandidatoj ankaŭ por senofica estraraneco.

Inès KAHIN
Inès estas la plej juna kandidato kaj ankaŭ la plej nova esperantisto, eklerninte nian
lingvon nur fine de 2019. Dum tiu tempo ŝi tamen ege intense aktivis kiel civilserva
volontulo ĉe la Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo kaj la Bjalistoka Esperanto-Societo kaj
poste fariĝante sekretario de JEFO, TEJO-komitatano A por BEMI kaj antaŭ kelkaj
semajnoj TEJO-trejnisto.
En tiuj kadroj Inès montriĝis tre laborema kaj respondeca aktivulo kiujn ni povas fidi kaj
subteni.
Pri la konkretaj fakoj, vidante ŝian elanon post la trejnprogramo por iĝi trejnisto, ni kredas
ke ŝi estus tre bona kandidato pri aktivula trejnado kaj kiel iama volontulo ŝi ankaŭ taŭgus
kiel respondeculo pri volontuloj, kvankam ŝi petis okupiĝi dekomence maksimume pri
unu volontulo. Krome kvankam ŝi ne menciis Egalecon en sia kandidatiĝo, ŝi tamen
esprimis la disponeblon transpreni tiun fakon laŭbezone.
Ni forte rekomendas la elekton de Inès kiel vicprezidanto.

Abel Johannes (Joop) KIEFTE
Maloftas ke eksa prezidanto de TEJO pretu rekandidatiĝi al la Estraro por kontribui de alia
posteno, sekve ni dankas Joopn je la preteco disponigi sian longan diversfakan sperton
en nia movado. Ĝuste pro tiu sperto Joop unue ne indikis specifan fakon sin konsiderante
iom ĵokera en la estraro; demandite li tamen esprimis preferon pri Aktivula Trejnado,
Kongresoj, Talento, Pasporta Servo, Egaleco, Landa Agado (tamen neeŭropprefere),
Eksteraj Rilatoj (neĉefe) kaj la revuo Kontakto (laŭbezone) kaj tiu vasta preteco sendube
estus utila en fakdisdivido en la Estraro.
Ni konscias ke la prezidado de Joop ne estis senkritika; tamen konsiderante lin pli taŭga
por la rolo subtenanto en la gvidado ol en tiu de ĉefgvidanto mem kaj krome lian nunan
personan situacion kun fiksa loĝejo kaj stabila laboro, ni kredas ke li povus bone estrarani.
Do ni subtenas la elekton de Joop kiel vicprezidanto.

Albert Stalin TANCINGO GARRIDO
Albert estas sperta aktivulo kiu agadas en TEJO ekde 2014 kiam li fariĝis unuafoje
Komitatano B, kiu mem fondis kaj gvidas landan sekcion de TEJO en Filipinoj kaj kiu estis
elektita TEJO-estrarano en la jaro 2020.
Kiel membro de la nuna estraro, li povus garantii kontinuecon en fako kiel Landa kaj Faka
Agado kiu dum lastaj jaroj mankis je daŭra taŭga prizorgado kaj pri kiu li sperte kaj pasie
povus daŭrigi la laboron. La kandidatiĝo pri la fako Edukado-Scienco-Kulturo estas krome
plene kongrua kun la profesia fono pri edukado de la kandidato; el tiu triopo li esprimis
preferon pri scienco kaj kulturo .



Post elstara agado enlande kaj sekve enkontinente la nuna mandato ampleksigis lian
internacian sperton kaj lian jam vastan kontaktoreton.
Ni sekve tre forte rekomendas lin kiel estrarano kaj pli specife kiel vicprezidanto por la
jama interna kono de la organizo kaj por plifortigi la reprezentecon de TEJO en
mondregiono kie li estos la nura estrarano.

Konkludo pri la kandidatoj por vicprezidanteco
Ĉiuj 3 kandidatoj por vicprezidanteco havas rekomendon de la Elekta Komisionon, ni
kredas ke ĉiuj 3 povos bone kunlabori la kandidato prezidanto kaj taŭge komplementi kaj
subteni lin.
Pri la ordo de vicprezidantoj, ni poras ke Albert estu la unua vicprezidanto ĉar ni
konsideras ke li estas la plej taŭga kaj preta kandidato por transpreni la prezidantecon en
la malesperinda kaj malverŝajna kazo ke Léon ne povu ĝisfine plenumi la mandaton.

Kandidatoj por senofica estraraneco
Por senofica estraraneco kandidatiĝis sep personoj: Matheus Arantes Pacheco, Cyprien
Guiya, Uriel Gurdián, Inès Kahin, Joop Kiefte, Alexandre Raymond (Alekĉjo), kaj Albert
Stalin Tancinco Garrido. La kandidatiĝoj de Inès Kahin, Joop Kiefte, kaj Albert Stalin
Tancinco Garrido estas aktualaj nur kondiĉe ke ili pli frue ne elektiĝos kiel Vicprezidanto.

Inès KAHIN, Abel Johannes (Joop) KIEFTE kaj Albert Stalin TANCINCO
GARRIDO
Iliaj kandidatiĝoj estas supre priskribitaj. Ĉiuj havas la rekomendon de la Elekta Komisiono
ankaŭ por la rolo de senofica estrarano.

Matheus ARANTES PACHECO
Matheus estas entuziasma aktivulo, jam en la Komitato, kaj unuafoje kandidatiĝas por la
TEJO-Estraro. Li estas certe homo kiu povus porti entuziasmon kaj novajn ideojn al la
TEJO-Estraro kaj krome li estas la nura denaske sudamerika kandidato.
Rimarkindas ke li estas la nura kandidato kiu esprimis interesiĝon pri Adoleska Agado kaj
rilate al Kongresoj li esprimis interesiĝon ĉefe pri retaj eventoj, kio kreus bonan duopon
kun Alekĉjo kiu esprimis preferon pri ĉeestaj kongresoj.
Krome, kvankam tio ne estis esprimita en la kandidatiĝo, en posta diskuto kun la Elekta
Komisiono, Matheus esprimis ankaŭ interesiĝon okupiĝi pri Egaleco.



Cyprien GUIYA
Cyprien estas entuziasmoplena aktivulo el Benino. Li jam movade kreskis dum sia unua
estrara mandato kaj indus fruktodonigi tiun sperton.
Li kandidatiĝis por la fakoj pri Edukado-Scienco-Kulturo (kun prefero al la unuaj du), pri
Informado (ankaŭ lige al liaj lastaj studoj en Ganao) kaj pri Projektoj. Ni kredas ke pri ĉiuj
temoj li povus porti interesajn ideojn kaj aparte pri projektoj, ni taksus utile koncentriĝon
pri serĉado de ekstereŭropaj projektsubtenebloj, konsiderante la eŭropan spertecon de
pluraj kandidatoj. Alternative konsiderante lian personecon, ni vidus lin tre taŭga kiel
estrarano pri talento.
Kvankam lia estraranado finiĝis abrupte kaj bedaŭrinde en 2018, ni kredas ke post 3 jaroj
estas tempo por ke Cyprien povu reveni al internacia aktivado. Li estas homo kiu
kapablas agnoski siajn erarojn, kaj deziras nun denove engaĝi sin kaj labori pri nia
organizo.
Pro translokiĝo en kamparo, li ne havas nun stabilan aliron al elektro kaj interreto. Tamen
li ĵus sukcesis financan kampanjon cele al kolektado de rimedoj por aĉeti sunpanelojn
kaj, post ilia instalo, TEJO povus finance subteni la aliron al kvalita retkonekto kiu havas
similan koston en Eŭropo kaj en Benino.
Ni rekomendas la elekton de Cyprien kiel estrarano de TEJO.

Uriel GURDIÁN
Uriel estas iama oficisto de TEJO sed lia kandidatiĝo venis kiel surprizo post kelkaj jaroj
da TEJO-paŭzo. Li klarigis pri reveno hejmlande, pri stabiliĝo familia kaj profesia kaj pri la
konsekvenca tempodisponeblo por TEJO.
Li kandidatiĝis por la fakoj de Landa kaj Faka Agado (kun forta prefero pri Ameriko), pri
Informado kaj pri Edukado-Scienco-Kulturo.
Ni kredas ke lia movada sperto en Nikaragvo kiel instruisto de esperanto en universitato
klare taŭgas kun la kandidatiĝo por Edukado, kaj lia laboro en Nikaragvo por starigo de
movado tie kun la Fondaĵo Mondo iel kongruas kun ĉiuj fakoj por kiuj li prezentas sin.
Aparte menciindas lia entuziasma reago al la propono okupiĝi pri Junaj Amikoj de
Esperanto kune kun la fako pri informado - laboro kiu bezonus dediĉitan kaj entuziasman
estraranon.
Ni rekomendas la elekton de Uriel kiel estrarano de TEJO.

Alexandre RAYMOND (Alekĉjo)
Alekĉjo estas la dekano de nia kandidataro; aktiva en Esperantujo ekde 2005 li estas
atestanto de tre diversaj fazoj de la junulara agado en TEJO, en landaj, en fakaj kaj en
lokaj junularaj e-organizoj. Li specife kandidatiĝas por la fako Kongresoj pri kiu li havas tre
konkretan sperton danke al organizado de FESTO-j kaj de IJK-j.
Lia sperto kiel estrarano en 2013-15 ne estis plene pozitiva, tamen menciindas ke tiam
Alekĉjo respondecis pri aliaj fakoj sed ne pri Kongresoj kaj estis pli malstabila vivosituacio
persone kaj loĝloke. Nun la kondiĉoj estas tute aliaj; krom la persona evoluo dum 6 jaroj,
lian longjaran sperton nun kompletigas lia nuna profesia laboro kiel gastejestro kiu



signife evoluigis liajn organizajn kapablojn kaj donas al li la flekseblon mem mastrumi
sian tempon.
Ni ankaŭ atentigas ke, kvankam tio ne estis menciite en la kandidatio, li volonte
transprenus ankaŭ la respondecon pri la revuo Kontakto en nia nuna delikata
redaktorŝanĝa fazo.
Ni kredas ke Alekĉjo estas tre inda kandidato por TEJO-estraraneco.

Valentin CERETTO-BERGERAC (malfrua kandidatiĝo)
La kandidatiĝo de Valentin alvenis la 11-an de julio. Malgraŭ tio la Elekta Komisiono
(plenrajte) decidis inkluzivi lian kandidatiĝon en la raporto. Dum la lasta jaro en la posteno
de TEJO-Volontulo, Valentin havis la ŝancon profunde konatiĝi kun la interna funkciado
de TEJO, pruvis laboremon kaj paciencon, kaj tiel li povus esti tre bona kandidato por la
Estraro.
Kiel ĵusa volontulo, li certe estas tre kvalifikita kandidato por la fako de volontuloj kaj
krome pro lia abunda agado pri eksteraj rilatoj (ekz. organizado de flankaj eventoj kaj
reĝisdatigo de la retkurso), li ankaŭ havas estas tre kvalifikita por la fako de eksteraj
rilatoj.
Sekve ni subtenas lian kandidatiĝon kiel estrarano de TEJO.

Konkludo pri kandidatoj por senofica estraraneco
Ni kredas ke ĉiuj kandidatoj por senofica estraraneco estas taŭgaj por la posteno kaj
povus fruktodone kontribui al laboro de la Estraro. Iliaj spertoj kaj movadaj fokusoj estas
malsamaj kaj la elekto de unu aŭ de alia povos ja signifi pli da fokuso de TEJO en difinitaj
kampoj. Ni sekve rekomendas ĉiujn el ili al la Komitato kaj ke ĉi-lasta elektu surbaze de la
ĝiaj prioritatoj inter tiuj taŭgaj kandidatoj.
.



III. Konsisto de la estraro

Nombro de estraranoj
Ĉiuj kandidatoj, kiuj esprimis preferon pri grandeco de la Estraro, indikis idealan
grandecon je 7 aŭ je 9 estraranoj kaj la ĉi-lasta evidentiĝis esti la plej ofta emo.
Konsiderante la emon al ekvilibra disdivido de la respondecoj, la nepretecon transpreni
alian fakon de la Kasisto kaj de la Ĝenerala Sekratario kaj la neĵokerecon de plejparto de
la kandidatoj, la Elekta Komisiono konstatis ke taŭga kaj ekvilibra disdivido de la estraraj
fakoj nur eblus elektante 9-kapan teamon kaj sekve ni rekomendas al la Komitato elekti 9
estraranojn.

Nombro de vicprezidantoj
La Statuto de TEJO permesas havi de unu ĝis 3 vicprezidantojn. Ni rekomendas elekti 3
vicprezidantojn, sed ni ne kontraŭas elekton de 2 vicprezidantoj.
Vicprezidanto estas titolo kiu helpas havi pli fortan reprezentan rolon kaj tial ni taksus
aparte bonvene ke homo kiu volas agadi en eksteraj rilatoj kiel Joop havu tiun titolon,
ankaŭ ni kredas ke tio aparte povus helpi al Albert en lia reprezenta rolo ĉe landaj sekcioj
kaj ĉe nia movado en Azio. Ankaŭ konsiderindas la kandidato prezidanto mem sugestis la
kandidatiĝon de Inès kiel vicprezidanto.
Fine estas simbole grave ke la vicprezidantoj kun la prezidanto povu respeguli la
diversecon de la organizo; tial ni kredas ke dezirindas triopo kiu reprezentas genran,
geografian kaj mensan diversecon de nia organizo.



IV. Proponoj pri estraraj teamoj
En ĉi tiu parto de nia raporto vi trovos diversajn proponojn pri eblaj konsistoj de la estraro.
Tial ke estas nur unu kandidato por la prezidanta, por la kasista kaj por la
ĝeneralsekretaria rolo, Léon, Veronika kaj Roĉjo aperas en ĉiuj teamproponoj.
En ĉiuj teamproponoj ankaŭ troviĝas Albert kaj Inès. Ni kredas ke la kandidatiĝo de Albert
estas tre grava por doni kontinuecon en la estrara laboro, aparte en fako kiel Landa
Agado kiu ne havis kontinuan prizorgadon dum la pasintaj jaroj; fine ni taksas tre inde havi
minimume unu estraranon el la kontinento kie loĝas plejparto de la homaro.
Inès estas efektive la plej nova movadano el la kandidatoj, ŝi tamen havis jam tre intensan
sperton kiel volontulo ĉe esperanto-organizoj, kaj ni taksas ke ŝia transpreno de Aktivula
Trejnado kaj sperto pri volontulado estas nepraj por eviti ke troa ŝarĝo koncentriĝu sur la
prezidanto. Fine ni kredas ke estraro en kiu 8 el 9 membroj estas viroj, malkongruus kun
la strebo al genra egaleco pri kiu estas ege forta sentemo en nia movado.

Plejparto de la proponitaj teamoj estas kun 3 vicprezidantoj kaj pli frue ni klarigis nian
preferon. Se tamen la Komitato elektos nur 2 vicprezidantojn, tiuj teamproponoj restas
tute same validaj kun iu el la proponitaj vicprezidantoj en la posteno de senofica
estrarano.

Prezentitaj distribuoj de fakoj estas nur ekzemplaj kaj oni ne traktu ilin kiel ion ajn firman,
gravas tamen konsideri ilin ĉar la elekto aŭ ne de iu kandidato havus konsekvencojn pri la
disdivido kaj sekve tio povus influi la prioritatecon de iuj fakoj.
La teamproponoj baziĝas sur reprezentaj konsideroj kaj sur la tempodisponeblo, la
prezentitaj emoj kaj la spertoj kiujn ni diskutis kun la kandidatoj kadre de la intervjuoj.
Pri fina distribuo de taskoj decidu la elektota teamo mem.

Pri kelkaj specifaj fakoj indas havi apartajn komentojn:
- La nuna kaj rekandidata estrarano pri landa kaj faka agado esprimis preferon

apartigi Landan Agadon de Faka Agado kaj kunigi la ĉi-lastan kun Scienco. Tio
aperas en kelkaj teamoj.

- Pluraj kandidatoj montris sin malfermaj al la eblo redividi la fakojn de Edukado,
Kulturo kaj Scienco esprimante preferon pri malsamaj eroj.

- Léon kaj Valentin estas la nuraj kandidatoj kiuj esprimis pretecon okupiĝi pri la
Volontuloj en Roterdamo; se Valentin ne estus elektita, Léon estus tamen jam tro
ŝarĝita pro prezidanteco, eksteraj rilatoj, rilatoj kun UEA kaj subvencioj. Inès
esprimis pretecon respondeci pri unu volontulo, sekve ni proponas daŭrigi
sistemon laŭ kiu ĉiu volontulo havus apartan respondecan estraranon kiuj estus
Léon, Inès kaj Matheus. Tiun saman sistemon oni povus apliki inter Léon, Inès kaj
Valentin se ili ĉiuj estus elektitaj al la TEJO-Estraro.

- La du kandidatoj pri Kongresoj, Matheus kaj Alekĉjo esprimis preferon fokusiĝi pri
malsamaj eroj de tiu fako; ja, la sperto de Matheus ĉefe koncernas retajn
renkontiĝojn dum Alekĉjo partoprenis kaj kunorganizis IJK-jn.

- Cyprien esprimis pretecon okupiĝi pri transnaciaj projektoj; ni taksas tion bonvena
sed ni kredas ke preferindas ke pri eŭropaj projektoj respondecu estrarano kiu jam



estas sperta kaj faka pri la temo; tial, se Cyprien estos elektita, ni proponas ke li
transprenu respondecon pri starigado transnaciaj projektoj kaj serĉado de
koncernaj subvencioj ekster Eŭropo.

Pri Talento, Egaleco, Junaj Amikoj kaj la Revuo Kontakto neniu kandidato proprainiciate
esprimis preferon, tamen parolinte kun ĉiuj kandidatoj pluraj esprimis intereson, pretecon
aŭ eĉ entuziasmon okupiĝi pri ili.

En la tabeloj, en la unua kolumno troviĝas postenoj (Pos.) kun jenaj mallongigoj:
● P - Prezidanto
● K - Kasisto
● ĜS - Ĝenerala Sekretario
● VP1 - Unua Vicprezidanto
● VP2 - Dua Vicprezidanto
● VP3 - Tria Vicprezidanto
● E - estrarano (senofica)



Estraraj teamoj

Propono 1 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Eksteraj Rilatoj, Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj
projektoj (Eŭropo)

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa kaj Faka Agado, Universitata Agado

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Egaleco

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo, Kontakto kaj Movado Rubriko,

E Cyprien Edukado-Scienco-Kulturo, Transnaciaj Projektoj (ekster Eŭropo)

E Matheus Kongresoj, Moviĝeblo, Adoleska Agado

E Uriel Informado, Junaj Amikoj

Propono 2 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Eksteraj Rilatoj, Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj
projektoj

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa Agado, Kulturo, Scienco kaj Faka Agado

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Universitata Agado

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo

E Alekĉjo Ĉeestaj Kongresoj, Moviĝeblo, Kontakto kaj Movada Rubriko

E Matheus Retaj Kongresoj, Adoleska Agado, Egaleco

E Uriel Informado, Junaj Amikoj, Edukado



Propono 3 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Eksteraj Rilatoj, Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj
projektoj (Eŭropo)

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa Agado, Kulturo, Adoleska Agado

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Universitata Agado, Egaleco

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo

E Alekĉjo Kongresoj, Moviĝeblo, Kontakto kaj Movada Rubriko

E Cyprien Edukado, Scienco kaj Faka Agado

E Uriel Informado, Junaj Amikoj

Propono 4 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Eksteraj Rilatoj, Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj
projektoj (Eŭropo)

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa Agado, Edukado, Kulturo

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Universitata Agado, Egaleco

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo

E Alekĉjo Ĉeestaj Kongresoj, Moviĝeblo, Kontakto kaj Movada Rubriko

E Cyprien Informado, Scienca kaj Faka Agado

E Matheus Retaj Kongresoj, Adoleska Agado, Junaj Amikoj



Propono 5 (2 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Eksteraj Rilatoj, Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj
projektoj (Eŭropo)

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa Agado, Edukado kaj Kulturo

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Universitata Agado, Egaleco

E Cyprien Talento, Scienca kaj Faka Agado, Transaciaj projektoj (ekster
Eŭropo)

E Alekĉjo Ĉeestaj Kongresoj, Moviĝeblo, Kontakto kaj Movada Rubriko

E Matheus Retaj Kongresoj, Adoleska Agado, Pasporta Servo

E Uriel Informado, Junaj Amikoj

Propono 6 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj projektoj

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa kaj Faka Agado, Edukado-Scienco-Kulturo

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Egaleco, Universitata Agado

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo, Kontakto kaj Movado Rubriko,

E Valentin Eksteraj Rilatoj

E Matheus Kongresoj, Moviĝeblo, Adoleska Agado

E Uriel Informado, Junaj Amikoj



Propono 7 (3 Vicprezidantoj)

Pos. Nomo Propono pri estraraj fakoj

P Léon Subvencioj, Rilatoj kun UEA, Transnaciaj projektoj (Eŭropo)

K Veronika

ĜS Roĉjo

VP1 Albert Landa Agado, Edukado, Kulturo

VP2 Inès Aktivula Trejnado, Universitata Agado, Egaleco

VP3 Joop Talento, Pasporta Servo, Kontakto kaj Movada Rubriko

E Valentin Eksteraj Rilatoj

E Cyprien Informado, Scienca kaj Faka Agado, Transaciaj projektoj (ekster
Eŭropo)

E Matheus Kongresoj, Moviĝeblo, Adoleska Agado, Junaj Amikoj

V. Resumo kaj fina konkludo

Ni ricevis nur kvalitajn kandidatiĝojn kaj ni konscias ke malfacilas elekti inter ili. Ni
rekomendis ĉiujn kandidatiĝojn, sed bedaŭrinde nur 9 povas esti elektitaj. Tamen estas
pli da kandidatoj (11) ol disploneblaj lokoj (9).

La decido temas pri la prioritatoj de TEJO rilate al difinitaj fakoj kaj al reprezentado en la
estraro de diversaj mondopartoj.

Ekzemple, en teamoj 1 kaj 3 ne estus malsama respondeca estrarano pri ĉeestaj kaj retaj
kongresoj, en teamo 2 ne estus estrarano el Afriko, en teamo 4 ne estus estrarano el
Centra Ameriko, en teamo 5 la aparta koncentriĝo de fakoj de Talento, ekstereŭropaj
projektoj kaj Scienca kaj Faka Agado en sama estrarano povus esti troa kaj ekde la teamo
6 estus specifa estrarano pri eksteraj rilatoj, kio signifus multe pli fortan fokuson pri tiu
fako ol se ĝi restus koncentrita ĉe la prezidanto.

Resume ni proponas elekti teamon el 9 estraranoj kun almenaŭ 2, prefere 3,
vicprezidantojn jene:

- Prezidanto: Léon KAMENICKÝ
- Kasisto: VENISLOVAS Veronika



- Ĝenerala Sekretario: Rogier (Roĉjo) HUURMAN
- Vicprezidanto (1): Albert Stalin TANCINCO GARRIDO
- Vicprezidanto (2): Inès KAHIN
- Vicprezidanto (3): Joop KIEFTE
- Tri el la sekvaj kvin kandidatoj kiel senoficaj estraranoj:

- Valentin CERETTO-BERGERAC
- Cyprien GUIYA
- Uriel GURDIÁN
- Matheus ARANTES PACHECO
- Alexandre RAYMOND (Alekĉjo)

Al la Komitato ni deziras saĝecon kaj energion por fari la plej bonan elekton. Malgraŭ
ci-jare estas malpli da kandidatoj ol pasintjare, bone elekti la fakulojn ja gravas. Pro tio, ni
rekomendas atentan legadon de la alkroĉita aldonaĵo kun la motivleteroj kaj la
vivresumoj de ĉiuj kandidatoj.

Ni elkore dankas la kandidatojn kiuj pretas disponigi sian tempon kaj siajn kapablojn por
nia organizo kaj al ĉiuj ili ni bondeziras bonan laboron ĉu en la estraro ĉu ekster ĝi.

La Elekta Komisiono:
Charlotte Burton, Michael Boris Mandirola, Vít Guiglielmo Mišurec, Tamiris Maciel Queiroz



Aldono:
dokumentoj liveritaj de la kandidatoj
Vivresumoj kaj motivigaj leteroj


