
1. Tiu æi statuto aludas al unuiøo kun Ia ti-
tolo “Internacia Naturkuraca Asocio”, por
kiu taýga mallongigo estas INA, aý en la
nuna teksto: la asocio.

2. La asocio konsistas el organiza¼oj kaj
individuaj personoj, la sidejo estas en
Seulo, Korea Respubliko, sed translo-
kiøo de la sidejo eblas, se necesa pro
þanøo en la cirkonstancoj de la asocio.

3. La asocio havas la øeneralan celon pli
faciligi æiuspecajn rilatojn inter la homoj
en la kampoj de la naturkuracado, indife-
rente de la nacieco, þtataneco, raso, reli-
gio, politika sinteno kaj gepatra lingvo de
la individuaj homoj, kaj kontribui al la dis-
konigo de naturkuracaj metodoj kaj tera-
pioj tutmonde.

4.1 La asocio povas atingi sian celon per
jenaj agadoj:

4.1.1 Apogado øenerale al ekzistantaj
Esperantistaj organiza¼oj, kun aparta fa-
vora apogado al tiuj organiza¼oj kiuj aý
instruas la lingvon aý povas ebligi pli alt

nivelan konon de la lingvo per fakaj vor-
taroj kaj studlibroj .

4.1.2. Agadoj por ebligi la eldonadon de
fakaj terminaroj kaj faklibroj por la kam-
poj de naturkuracado, kaj la daýran lab-
oron øisdatigi tiajn verkojn.

4.1.3. Agadoj por ebligi renkontiøojn de
membroj de la asocio, kaj por starigi
studseminariojn je kiuj estu prezentataj
refera¼oj pri esploroj faritaj en la apartaj
kampoj de la naturkuracado kaj sanaj
vivstiloj;

4.1.4. Subtenado de membroj agantaj
por aranøi kontaktojn inter si aý inter
samspecaj organiza¼oj, uzante la in-
ternacian lingvon Esperanto, kun la celo
interþanøi scion kaj sperton pri la diver-
saj disciplinoj kaj aspektoj en la naturku-
racado.

4.1.5. Eldonado de faka bulteno aý de
alia formo de revuo, kaj/aý subtenado de
aliaj revuoj, precipe per varbado de re-
klamanoncoj (ekzemple de entreprenoj),
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en la Internacia lingvo Esperanto, kaj
verkado de fakaj artikoloj.

4.1.6. Laýebla subtenado de æiuj agadoj
de esperantistoj pliakrigi konscion de la
valoro de Esperanto en la apartaj kampoj
de intereso, kaj aparte por plibonigado
de naturkuracaj rilatoj tutmonde.

4.7. Aplikado de aliaj jure permesitaj ri-
medoj, kiuj alproksimigas la celon de la
asocio.

4.2. Por la plenumo de sia celo, la asocio
rajtas akcepti aý akiri propra¼ojn, akumuli
kapitalon, fari investojn, ricevi rentojn kaj
dividendojn el investoj faritaj kaj dungi
oficistojn.

5. La oficiala lingvo de la asocio estas
principe Esperanto kaj laý la neceso oni
kune uzas la aliajn lingvojn sed æiam
kune kun Esperanto-traduko.

6.1.1. Ordinaraj membroj de la asocio
estas æiu individua persono, kiu subte-
nas la celon kaj pretas akcepti æiujn de-
vojn preskribitajn en tiu æi statuto.

6.1.2. Profesiaj membroj de la asocio
estas æiu ordinara membro, kiu profesie
okupas sin pri naturkuracado.

6.1.3. Organizaj membroj de la asocio
estas iu naturkuracista asocio, kiu uzas
aý pretas uzi la internacian lingvon Es-
peranto por naturkuracaj rilatoj aý in-
terþanøoj, aý pretas apogi tian uzadon.

6.1.4. Honoraj membroj de la asocio po-
vas esti tiuj individuaj personoj, kiuj pro

rekonataj meritoj por la asocio estas invi-
tataj akcepti honoran membrecon sekve
de unuanima decido de la ceteraj mem-
broj dum øenerala kunveno aý per skriba
voædonado. Honora membreco ne impli-
cas la devon fari regulajn kontribuojn al
la kaso de la asocio.

6.2. Principe æiu membro havas la rajton
je unu voæo en iu voædonado, æu pri
þanøo en tiu æi statuto, æu pri iu alia deci-
do, kiu leviøas el aplikado de tiu æi statu-
to. Membreco aýtomate implicas la
devon finance kontribui al la mastruma-
do de la asocio.

Organiza¼o-membro anoncas al la øene-
rala sekretario la nomon de la individua
persono, ne necese ordinara membro de
la asocio, kiu øuas la fidon de tiu organi-
za¼o kaj rajtas reprezenti øin al la asocio.

7.1. La gvidado de la Asocio estas konfi-
data al estraro, elektita de la ordinaraj kaj
honoraj membroj de la asocio el inter la
individuaj ordinaraj membroj. Estrarano
tenas sian oficon por du jaroj ekde elek-
tiøo, sed rajtas prezentiøi por reelekto .

7.2. La estraro konsistas minimume el
prezidanto, øenerala sekretario kaj kasi-
sto, kvankam la lastaj du funkcioj povas
esti plenumitaj de unu persono.

7.2.1. La prezidanto reprezentas la aso-
cion kaj subskribas kun la øenerala se-
kretario la æefajn dokumentojn. La
prezidanto prezidas en la estraro kaj en
øeneralaj kunvenoj, sed rajtas portempe
transdoni tiun prezidan rolon al la vicpre-
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zidanto aý al portempa prezidanto, se
necese.

7.2.2. La øenerala sekretario:

a) zorgas pri la efektivigo de la decidoj de
la estraro,
b) proponas al la estraro iniciatojn por
decido, kaj
c) øenerale prizorgas la eksterajn rilatojn
de la asocio.

7.3. La kason de la asocio prizorgas la
kasisto (aý la øenerala sekretario en
anstataýao)¼, kiu krome regule raportas
al la estraro pri la evoluo de la asociaj fi-
nancoj.

7.4. La estraro kunmetas æiujare rapor-
ton pri la agado de la asocio, inkluzive de
raporto de revizoroj aprobante la konto-
tenadon, kaj tiun kombinitan raporton
publikigas en la daýro de maksimume
kvar monatoj post la fino de la kalendara
jaro al kiu øi rilatas.

Principe, plena okazo por diskuto estu
donata dum øenerala kunveno de la
membraro, cele al aprobo de la raporto,
sed en la jaro dum kiu øenerala kunveno
ne okazas, aprobo de la raporto sekvas
aýtomate du monatojn post publikigo
krom se pli ol duono de la membroj skri-
be al la øenerala skeratario indikas mala-
probon. Alikaze, anonco de øenerala
kunveno okazas samtempe kun publiki-
go de la raporto, kun minimuma averto
de du monatoj.

8. La øeneralaj kunvenoj de la membroj
regule okazas, kaj estas okazoj ne nur

por doni aprobon al la jarraporto kaj elek-
ti la estraron, sed ankaý por informi pri la
celo kaj aktiva¼oj de la asocio kaj por
aýdigi kaj diskutigi refera¼ojn pri fakaj es-
ploroj faritaj de membroj.

Estraranoj estas elektataj laý la subteno
de pli multo da estraranoj kaj honora
membreco estata nomumata laý la pli-
multo de la voæoj de membroj. La elekto
okazas per skriba voædonado se ne
eblas en la koncerna jaro okazigi øene-
ralan kunvenon.

9. En la okazo de neceso disvolvi la aso-
cion, la estraro por simpla plimulto da
voæoj, aý la laste restante funkcianta
estrarano, nomas komisionon kiu likvi-
das la kurantajn aferojn kaj transdonas
iujn restantajn hava¼ojn al Universala Es-
peranto-Asocio, kun la celo utiligi tiujn
hava¼ojn por similaj celoj.

10. Al tiu æi statuto povas esti aldonata
interna regularo kiu estu proponita de la
estraro kaj aprobita de la membraro
laýstatute.

Regularo por la
perantoj

1. Kondiæoj: Kandidat-peranto estu
membro kiu regule pagas sian kotizon.

2. Nomumo: La prezidanto proponas no-
mumon de nova peranto al la membroj
per cirkulero aý per anonco en la bulte-
no/revuo de la asocio. La nomumo iøas
definitiva se neniu malaprobas øin ene
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de tri monatoj post propono. En la kazo
de malaprobo(j) la estraro decidas.

3. La taskoj de peranto: En sia lando aý
regiono, la peranto reprezentas la aso-
cion, varbas por øi kaj iniciatas kontak-
tojn kun landaj organiza¼oj kaj
praktikantoj de la naturkuracado por dis-
konigi la asocion kaj oferti øiajn servojn.
Krome li iniciatu la fondiøon de landa
sekcio de la asocio, se li konsideras la
kondiæojn favoraj kaj post akiro de kon-
sento de la estraro.

4. Repago de kostoj: Laý interkonsento
kun la kasisto, la peranto rajtas deklari la
realajn kostojn de afranko, papero, tele-
fono, telefakso ktp. Grandajn kostojn
(vojaøon, salajron, preslaboron ktp.) nur
eblas repagi se estas antaýa interkon-
sento kun la kasisto.

5. Eksiøo: Eksiøo eblas pro

• peto de la peranto,

• decido de prezidanto post

neplenumo de la taskoj de

peranto,

• decido de la estraro.

Adreso de INA:
D-ro Puramo Chong
Kwangmyong-2dong 50-5
Kwangmyong-shi
Kyonggi-do - 423-012, Koreio
puramo@korea.com

Adreso por korespondado:
Rosa Ebel, Schmiedestr. 99,
47809 Krefeld, Germanio
ina-asocio@web.de

www.esp-ina.com
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Kiel membriøi en INA?

Simple skribu al ina-asocio@web.de
kun kompleta adreso. Se vi ne havas
retaliron, sendu leteron al la INA-sekre-
tariino:

Rosa Ebel, Schmiedestr. 99, 47809
Krefeld, Germanio

Indiku, æu vi profesie okupiøas pri na-
turkuracado (kaj tiukaze vian karieron)
aý æu vi simple interesiøas pri naturku-
racado.

La kotizo de INA estas 30 eýroj jare por
membroj el la A-landoj de UEA aý 15
eýroj por la aliaj.

Pagu la kotizon al la konto de INA æe
UEA: ena-oj. Vi ankaý povas pagi la
kotizon dum UK al la æeestantaj estara-
noj. Aý øiru la kotizon al la nederlanda
poþtbankkonto de UEA: 378964 aldo-
nante 3,50 eýrojn por la bankkosto.

Kiel membro vi ricevas kvarfoje jare la
INA-revuon. Tri estas malgrandaj eldo-
noj kiel tiu æi, la kvara okaze de UK
estas multe pli ampleksa.


