Prezidanto (Léon Kamenický (Schnelldorfer))
Faris:
- Gvidis trejnadon pri videovarbado dum Centrejo 2017
- Kunordigis Centrejon 2017 - akceptejo, prizorgis mangxojn, gvidis plurajn
ĈEJ-rilatajn programerojn, komunikis kun la estrino ktp.
- Post ricevado de aprobo de nia E+ projekto pri instruado sendis cxiujn necesajn
dokumentojn kaj aktive komunikis (kaj fakte ankaŭ komunikos) kun la Ĉeĥa agentejo
- Gvidis kurson de espertanto por komencantoj
Prilaboras:
- Financan raporton de la Centrejo 2017
- Laboros pri posttrejnadaj taskoj kiun li havas de la videovarbtrejnado (kolektado de
videomaterialoj kaj helpo kun kreado de belaj reklamilaj videaĵoj)
- Kune kun Tomáš faros raporton de la trejnado
- Pretigos atestilojn por lernintoj en la kurso por komencantoj okazinta en Prago ekde
decembro ĝis aprilo
- Aktive komunikos kun estraranoj por senprobleme daŭrigi en nia aktiva agado
Vicprezidantino (Paulína Jalakšová)
Faris:
-

Reprezentis nian organizon dum NGO-foiro en Prago kaj ricevis novajn kontaktojn
Instruis en la kurso de Esperanto kaj preparis materialon
Informis membrojn pri nia aktiveco
Helpis kun 4-a Centrejo en Bartošovice

Prilaboras:

Kasisto (Jan Šebetovský)
Faris:
- Kontrolis ĉu ĉiuj el- kaj en-spezoj estas bone rekonitaj.
Estrarano respondeca pri varbado kaj reklamado (Tomáš Stano)
Faris:
-

informado kaj varbado por la 4-a Centrejo
informado pri ebleco partopreni lingvan seminarion kun Petr Chrdle
ĝenerala informado ĉe socia retejo Facebook
helpis organizi 4-an Centrejon

Prilaboras:
- informado pri ebleco partopreni lingvan seminarion kun Petr Chrdle

-

ĝenerala informado ĉe socia retejo Facebook
plibonigi informadon ĉe aliaj sociaj retoj (Instagram)

Estrarano (Vít Guiglielmo Mišurec)
Faris:
-

partoprenis komitatkunsidon dum IJF en Italio, kie reprezentis ĈEJ
farendaĵojn pri Centrejo
prizorgis por Centrejo subvencion de fonduso Trampolino
sukcese startigis novan paĝaron de ĈEJ dank’ al bona kunlaboro de Petr Javorik
raportos al TEJO pri nia agado

Faras kaj faros:
- planado de aranĝoj de ĈEJ krom Centrejo
- pripensado de loko de venonta Centrejo kaj kreado de eventuala organiza teamo
- resumo de lasta Centrejo
- perfektigo de paĝaro de ĈEJ

