SPOŠTOVANE LIKUS-arke IN SPOŠTOVANI LIKUS-arji, LITERATI TER SIMPATIZERJI

Pred tremi meseci sem vam poslal dopis z anketo, dohodninskim listom in povratno
kuverto. Hvala sicer vsem tistim 5% članom, ki so se potrudili in storili to kar se pričakuje
od člana. Odziv je bil drugače porazen. A je si res tako težko vzeti pet minut in nekaj
narediti za LIKUS tudi v povratni smeri? Če se trudim za 5% članov potem se začenjam
spraševati o smiselnosti vlaganja svojega prostovoljskega časa v to.
Še enkrat vam pošiljam dohodninski list in brez izgovorov pričakujem, da dobim vrnjenega
vsaj enega izpolnjenega zase ali od svojih otrok, sorodnikov sosedov. Denar, ki sicer gre
samodejno nazaj v proračun bo namenjen izobraževanju prostovoljcem, ki za vas letno
porabijo desetine ur (vsi smo zavezanci in vsi prejemamo tudi izredne prihodke!).

OSAMLJENOST, ODNOS DO ...,
32. ZBORNIKU LIKUS-ovih PISCEV. Razpise že imate.
Z Koncem junija se iztekajo razpisi na temo:

Glede na to, da je Korona predvsem zaradi precepljenosti začela popuščati bomo obudili
druženja srečanja, letovanja in kakšen izlet. V Juniju dodo organizirana druženja, kjer se
boste dogovorili tudi kako naprej z regijskimi vodji.
MARIBOR: 22.6.2021 ob 15.30 DCA Tabor – člani ob 17.00 DCA Tabor – prostovoljci,
LJUBLJANA: DU KRIM - RUDNIK, 29.6.2021 ob 16.00 uri,
VELENJE: Knjižnica Velenje, 24.6.2021 ob 17.00 uri,
MOJSTRANA: Društvo upokojencev Mojstrana »Zeleni gaj«, 29.6.2021 ob 10.00,
KRANJSKA GORA: Knjižnica KG, 30.6. ob 9.30 uri.
SLOVENJ GRADEC: Knjižnica SG., 8.7.2021 ob 10.00 uri.

Klubske ure LIKUS: Loški ulici 10, 2000 Maribor bodo 15.6. od 17.00-18.00 ure.
Na morje bomo odšli v Poreč od 9.9.-16.9. 2021 vsi cepljeni ali preboleli Korone.

JESENSKO SREČANJE BO V DOBRNI V OKTOBRU – možnost koriščenja turističnih
bonov toplice. Ponudbe boste prejeli pravočasno.
Za dodatne informacije in željo po prostovoljcu sogovorniku javite: GSM: 041 634 736,
elektronska pošta: likus@likus.si, anketo vložite v priloženo koverto in jo dajte v nabiralnik.

Maribor, 11.6.2021

LIKUS
Dejan Čegovnik, mag.posl.ved
predsednik

AKTUALNI RAZPISI 2021
TEMA RAZPISA: OSAMLJENOST
od 1.3.2021 do 30.6.2021 –
BREZPLAČNO
v sodelovanju z Slovensko filantropijo
https://www.filantropija.org/danzaspremembe/

TEMA RAZPISA: ODNOS DO (največ 3 strani,)
narave, hrane, ljudi, virusa, živali, česarkoli

od 1.1.2021 do 15.06.2021 – BREZPLAČNO
SODELOVANJE V 32. ZBORNIKU LIKUS-ovih PISCEV
od 1.1.2021 do 15.06.2021, 5 EUR/objavljeno stran
OBJAVA ZA STAREJŠE OD 90 LET IN MLADOLETNE JE BREZPLAČNA

TEMA RAZPISA: Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga
šolsko leto 2020/2021 za šolsko mladino - zaključen
v sodelovanju z ZPMS in DPM Maribor namenjen osnovni in srednji šoli za
medgeneracijsko sodelovanje, https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/

Dodatne inf: www.likus.si, likus@likus.si, GSM: 041 634 736

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
______________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
________________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
______________________
(poštna številka, ime pošte)
______________
(davčna številka)
___________________________
(pristojni finančni urad, izpostava)
___________________________
(pristojni finančni urad, naslov)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
vpišete željen %
Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Literarni klub upokojencev Slovenije – LIKUS

23769238

V/Na _______________ , dne __________________

Odstotek (%) (0,1 - 1%)

______________________
(podpis zavezanca/ke)

IZPOLNJEN IN PODPISAN OBRAZEC POŠLJITE NA (dajte v priloženo koverto):
LIKUS, Loška ulica 10, 2000 Maribor ali el. pošto: likus@likus.si
Vsak oddan obrazec bomo uvrstili v nagradno igro (5 točk).

