SUGESTOJ DE PARTOPRENADO
VI ESTAS CIVITAN(in)O DE LA MONDO
kaj vi deziras plimulte partopreni :

£ CIVITANECO
•
•

Resendota al :
R.C.M.
Daniel Durand
Les Nids
FR 49190 St-Aubin-de-Luigné

partopreni en ĝia animado de regiona Registrocentro (se ĝi ekzistas)
aŭ, se ĝi ne ekzistas, provi krei ĝin, unue fariĝante "Registrolibra Korespondanto"
è www.recim.org/cdm/adres.htm

Vi preferas helpi nur per portempaj kaj individuaj agoj, ekzemple :
•
•
•
•
•
•
•

£

estigi la registriĝon de novaj Civitanoj de la Mondo.
partopreni en la redaktado de afiŝoj, varbiloj, artikoloj, desegnoj, ktp.
disdoni propagandilojn kaj dokumentojn
diskonigi la tutmondisman informadon
liveri listojn da simpatiantoj
proponi originalajn aktivecojn
enkomputiligi tekstojn (formato *.txt) cele al kompletigo de tiu TTT-paĝaro.

TRADUKADI

de ........................................................... al ..........................................

£ La "Mondcivitanaj Teritorioj" :
Urboj, komunumoj, liceoj, universitatoj, entreprenoj ktp... sin deklaras "monda teritorio ligita al la tutmonda
komunumo" adoptante la "tutmondiĝan ĉarton", è www.recim.org/dem/tcm-eo.htm
• partopreni en "tutmondiĝa komitato" (ĉefe se via komunumo jam "tutmondiĝis")
• reprezenti komunumon en la Konsilio de Mondcivitanaj Teritorioj

£

Retoj kaj asocioj de la Konsultiĝa Asembleo ASKOP

Partopreni en retoj kaj forumoj
•
•
•
•

•

"Kune agadi - Civitanoj de la Mondo" è www.recim.org/ascop/rezo1-eo.htm
sociigaj retoj : Facebook, Ipernity ...
"Servas" : (reciproka akcepto, interŝanĝo da spertoj ...)
diskutforumoj :
• partopreni en ili ?
• moderigi ilin ?
• sintezi la diskutojn
aliaj retaj partoprenoj ...

£

•
•
•
•
•

Aliĝi al unu el la 80 fakaj mondcivitanaj asocioj
Malsato, evoluigo, solidara ekonomio
Homaj rajtoj, sano
Mediprotektado
Malarmado, pacismo
Edukado, kulturo

Se vi estas membro de asocio,
•

proponi aliĝon de via asocio al Konsultiĝa Asembleo ĉe la Kongreso de la Popoloj (ASKOP)

£ KONGRESO DE LA POPOLOJ
•
•
•

partopreni en la laboroj de la Kongreso de la Popoloj (sekretariato, deklaracioj, diskonigo...)
partopreni en la organizado de balotelektoj al Kongreso de la Popoloj
kandidatiĝi al la Kongreso de la Popoloj

£ KLERIĜO
Ĉu vi deziras kleriĝi pri tutmondismo ?
•
•
•

Seminarioj de Tutmondismaj Studoj
Instituto de Tutmondismaj Studoj
Individua kleriĝo per Interreto
• Organizi tutmondisman seminarion è www.recim.org/ascop/pr04-eo.htm

£ FINANCOJ
Mi deziras jare pagi la monsumon : ............................. [EUR] [USD] [GBP] [.....]
£ poŝta aŭ banka ĝiro
£ chèque ; espèces ; ĉeko, mono
£ banka karto aŭ Paypal ; è www.recim.org\cdm\pag-eo.htm
£ aliamaniere (UEA, FEL …)
La Registrolibro de la Mondcivitanoj kontentus se ĉiu Civitano de la Mondo jare pagus monsumon egalan al salajra duontago.
Kompreneble pri tiu "memvola mondimposto" ĉiu mem taksas kiom li povas pagi, konsiderante siajn monrimedojn kaj la
monsumojn, kiujn li krome jam pagas por la defendo de la tutmonda komunumo.
FAMILIA NOMO ................................................................PERSONA NOMO .....................
Poŝta adreso ..............................................................................................

Urbo...................................................................................Lando ....................
Tel :................................
e-poŝto : .............................

profesio aŭ sociala memdevontigo :

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

.............................

£

VIAJ SUGESTOJ : .........

.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sendu viajn respondojn kaj sugestojn al
Citoyens du Monde
Les Nids
49190 ST AUBIN DE LUIGNE (Francio)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

