
ESPERANTA EDUKA PROJEKTO POR SPORTO KAJ KULTURO EN BURUNDO, AFRIKO


I. CELOJ  DE LA PROJEKTO

Popularigo de Esperanto per sporto en Burundo kaj aliaj Afrikaj landoj;
Elporto de novaj sportoj/batalartoj al Burundo pere de Esperanto;
	Plialtigo de Esperantaj lingvaj kapabloj de la esperantistoj en Burundo;
	Stimulado de internacia kultura interŝangxo. 

II. FILOZOFIO DE LA PROJEKTO

Esperanto kaj sporto starigas kaj plifortigas multkampajn internaciajn rilatojn kaj disvastigas la kulturajn proprietajxojn de la homaro,  kontribuante al paca kunlaboro
inter diversaj popoloj kaj evoluigo de la monda kulturo.


III. ELEMENTOJ  DE LA PROJEKTO

Trejnado kaj popularigo de futbalo;
Elporto kaj praktikado de koreaj batalartoj al Burundo  (ekz.Tekkjon, Hosinsul); 
Esperanto-lernado por sportpraktikantoj;
	Sportaj kaj Esperantaj eventoj; 
	Eldono kaj disvastigo de materialoj pri Esperanto kaj sportoj inkluditaj en la projekto;


IV. ADMINISTRADO 

La Projekto estos konstante administrata de Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS), la Burundo filio de MELS kaj Burundo Esperanto Asocio. La gvidantoj de la projekto estos la Prezidantoj de tiuj tri organizoj.Dum la realigo de la projekto aliaj organizoj kaj individuaj partoprenos en la administrado por kontribui per siaj scio kaj kapabloj.  

V.TERITORIO KAJ PARTOPRENANTOJ 

La ĉefa loko estos Burundo (Afriko), kaj la partoprenantoj estos membroj de la Esperanto-Asocio de la lando sed ankaŭ aliaj ŝatantoj de sportoj kaj batalartoj.

VI. KOMENCAJ ETAPOJ DE LA PROCEZO 

Disvastigo de la projekto en la internaciaj esperantaj retejoj; 
Aranĝo de la financa subteno por la unua etapo de la projekto;
	Vizito al Burundo fare de la Prezidanto de MELS;
	Komenco de instruado de Koreaj batalartoj (ekz.Tekkjon, Hosinsul);
Fondo de Burundaj branĉoj de koreaj asocioj de batalartoj; 
Organizado de ekzamenoj kaj ricevo de oficialaj koreaj licencoj laŭ la nivelo de la progreso en la trejnado de la batalartoj;
	Starigo de rilatoj kun registaraj aŭ neregistaraj organizoj en Burundo kaj Koreio kaj kunlaboro por evoluigo kaj disvastigo de la projekto; 
	Disvastigo de Esperanto kaj koreaj  batalartoj de Burundo al aliaj afrikaj landoj.

VII. FINANCA SUBTENO 

La financa subteno de la projekto estos realigata per volonta kontribuo de organizoj (registaraj, neregistaraj, esperantistaj , sportaj, ktp.) kaj individuaj donacoj.

VIII. DAŬRADO

Post la komencaj etapoj de la projekto,  kiam la sistemo de ĝia funkciado estos starigita, gxi povus plu funkcii sen iu fiksita templimo.

IX. SUPOZEBLAJ ĈEFAJ  EFIKOJ  DE LA REALIGO DE LA PROJEKTO:

La Esperanto-agado en Burundo kaj ĝia kontribuo al la Esperanto-movado en Afriko plifortiĝos;
Esperanto montros unu el siaj funkcioj estante reala ponto por amikeco kaj kultura interŝanĝo inter popoloj de diversaj landoj. La realigo de la projekto altiros la atenton de sportaj kaj aliaj sociaj rondoj kaj registaraj kaj neregistaraj organizoj, pruvante la valoron de la Internacia Lingvo;
	La alporto de fenomenoj de la homa kulturo povos iniciati aŭ  intensigi ne nur rilatojn inter esperantistoj sed ankaŭ aliajn diverspecajn internaciajn rilatojn inter neesperantistoj en la sferoj  sporto, kulturo, ekonomio, edukado,  ktp.); 
Esperanto populariĝos inter homoj kiuj havas interesoj pri la sporta kampo;
	La komuna laboro por la realigo de la projekto inter esperantistoj de Afriko, Azio kaj Eŭropo funkcios kiel imitinda modelo de unueco en diverseco kaj pruvos la konstruan spiriton de la kunlaboro pere de Esperanto.   


Iniciatinto de la projekto: 
Klarita Velikova, iniciinto kaj Prezidanto de Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS); 
Majstro kaj licencita instruisto de koreaj batalartoj ( korea tradicia Tekkjon -3-a “Dan”; korea Hosinsul – 3-a “Dan”); klinika psikologo & psikoterapisto en Londono, Britio



