
Plan dela za leto 2020/21

Plan dela za dve leti je zahteva Ministrstva za Kulturo (ststus v javnem interesu).

V letu 2020 in 2021 bomo delali na zaposlitvah in krepili vsa prioritetna področja

REDNA DEJAVNOST:

- izdaja 31. zbornika 300-400 strani, 55-65 avtorjev,

- organizirali letovanje na morju v mesecu juniju 2020 in 2021 s pomočjo Relaxa

(7 dni),

- organizirali državno srečanje in jesensko letovanje v mesecu oktobru (5 dni),

- sodelovali na raznih projektih in dogodkih: dan za spremembe, LUPO, F3žo in

podobno,

- aktivno dela na razpisih,

-  organizirali  redna regijska srečanja,  krepili  regije  in  dejavnosti  v  njih  (40-50

dogodkov),

- priprava materialov za elektronsko različico zbornikov (e-knjiga in splet),

- organizirali obdelavo knjig znotraj LIKUS-a,

- izdelati moramo vsaj 5 individualnih zbornikov,

-  potekale  bodo promocijske  aktivnosti  tako  LIKUS-a,  SLPS-ja  in  elektronske

knjige po izdaji,

-  čaka nas še ureditev pogodb o uporabi  avtorskih  del,  Ažuriranje kontaktnih

podatkov članov, živlenjepisov, fotografij....

- članske izkaznice,

- računalniško podporo za obdelavo baz podatkov o članih, delih, prostovoljcih...

SOCIALNA IN HUMANITARNA DEJAVNOST:

- urediti je potrebno status humanitarne dejavnosti,

- ukrepiti pridobivanje sredstev in razdeljevanje pomoči potrebnim,

- napisati pravilnik za socialno pomoč in humanitarno dejavnost,

- okrepiti  je potrebno prostovoljsko dejavnost v društvu na področju sociale in

zaznavanja humanitarnih problemov,



PREHRANA IN REKREACIJA:

-  razviti  je potrebno posebne rekreacijske programe prilagojene starosti  naših

članov ter ga izvajati po regijah,

- po regijah organizirati tečaje zdrav prehrane in šole kuhanja (presna hrana...)

-  del  rekreacije  se  bo  organiziral  znotraj  regijskega  dela,  letovanj  in

medgeneracijskih  taborov  v  pripravi  v  kolikor  se  pridobijo  zanj  namenska

sredstva,

- rekreacija se bo izvajala znotraj medgeneracijskega tabora.

PROSTOVOLJSKA DEJAVNOST:

- redna dejavnost so obiski in družabništvo,

- pomoč pri posodabljanju podatkov in zbiranju živlenjepisov avtorjev,

- pomoč pri izdelavi zbornika in delu društva,

- izobraževanje prostovoljcev enkrat letno + izobraževanja preko CNVO.
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