Poslovno poročilo LIKUS za leto 2017

Leto 2017 je minilo v znamenju udejanjanja idej in urejanju poslovanja:
1. Nastal je novi statut društva, ki je bil sprejet 25. maja na občnem zboru društva v
Mariboru. Dopolnjen statut je v mesecu avgustu potrdila tudi Upravna enota Maribor.
2. Društvo je izvolilo organe društva, ki so končno omogočili normalno delovanje.
3. Osnovana in natisnjena je bila zloženka LIKUS.
4. Razpisan je bil 28. zbornik na katerega se je odzvalo 58 piscev (kar 7 piscev več kot
lani). Zbornik je bil natisnjen in izdan 21. oktobra 2017 na seminarju v Izoli.
SEMINAR - IZOLA 2017
5. Organiziran je bilo prvi štiri dni trajajoč seminar v Izoli, med 17. in 21.10.2017. Tako
imenovani praznik knjige postaja osrednji vseslovenski knjižni dogodek, ki ponuja
literatom to kar so izrazili v razisk. nalogi (ne samo članom LIKUS-a).
V Izoli so bili predstavljene naslednje vsebine z gosti:
- kot prvi družabni dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi in razgovoru je izvedla
Vladimira Medvešek (naša članica UO), dogodek se je zaključil z branjem poezije, pesmi
in ljudskim petjem (Živa in sestra iz Mozirja), oskrbljeno je bilo za degustacijo peciva brez
greha,
- člani so imeli razgovor s predsednikom o društvu in problematiki,
- O znakih demence in pomena zgodnjega odkrivanja je spregovorila Slavica Biderman in
predstavila svojo knjigo,
- O pomenu zdravega življenjskega sloga in predstavitvijo, telovadbo za vsakogar je
izvedel Aleš Košir (naš član UO),
- Izveden je bil sestanek UO katerega se je udeležila tudi podpredsednica ZDUS-a ga.
Pečovnik. Hkrati je bil izveden posvet z regijskimi vodji in prostovoljci. Dotaknili smo se
pomena prostovoljcev, pomena izobraževanj in problematike,
- Založba PIVEC nas se z ga. pesnico in pisateljico ida Mokrin Pauer popeljala v pravljični
svet in duhovnost skozi poezijo,
- Praznik knjige je bil izveden s kulturnim programom otrok iz OŠ Antona Ukmarja iz
Kopra, Ljudskim petjem ga. Žive in govori in pozdravi. Prisotna je bila tudi pesem in
poezija članov tako pred in med dogajanjem,
- O tradicionalni primorski hrani je spregovorila Emilija Pavlič, znana televizijska
svetovalka za hrano,
- Izdan je bil 28. zbornik, ki ga je predstavil urednik Andrej Štrus,

- pred skupnim kosilom smo spremljali monokomedijo, ki jo je izvedla ga. Irena Mihelič,
- sledil je posvet o stigmah, ki ga je izvedla ga. Barbara Novak skupaj s štirimi gosti iz
Sirije na temo integracije beguncev in predstavitvijo njihovih zgodb,
- v spremljevalnem programu so avtorji dobili svoje knjige, prebirali ponudbo Založbe
Pivec in se družili v kavarni,
- organiziran je bil brezplačni prevoz na dan srečanja iz Maribora v Izolo in nazaj.
V seminar je bilo vloženih več kot 2000 EUR lastnih sredstev za stroške in veliko
prostovoljskih ur vseh, ki smo ga izvedli.
6. V mesecu juniju so se člani LIKUS-a udeležili eno-tedenskega letovanja v Poreču.
Vsak večer je bil organiziran literarni večer.
7. Trud je bil namenjen poskusom oživljanja skupin v Ljubljani, Velenju in Mariboru. Na
tem področju nas čaka še veliko dela, sprememb in učenja.
8. Udeležili smo se Festivala nevladnih organizacij LUPO, v Ljubljani in se en dan
predstavljali na stojnici,
9. Udeležili smo se F3žo on organizirali samostojni dogodek v Cankarjevem domu,
10. Pridobili smo status društva v javnem interesu na področju kulture. To pomeni, da
bomo v letu 2018 upravičeni do 0,5 procenta dohodnine od leta 2017 naprej. Pridobiti
bo potrebno čim več izpolnjenih obrazcev članov, da se LIKUS-u namenjajo ta procent.
V ta namen smo v Izoli razdelili mape s formularji, Odziv slab. Naši člani raje podarijo
0,5 dohodnine državnemu proračunu kot LIKUS-u.
11. V mesecu septembru smo izvedli prve seje Upravnega in Uredniškega odbora, da se
novi člani omenjenih organov spoznali in predstavili svoje vloge v njih. Slišati je bilo
veliko idej in predlogov, ki se bodo v prihodnje pričeli uresničevati.
12. Prijavili smo se na več razpisov. Na nekaterih smo bili uspešni na veliko razpisih pa ne
saj društvu manjkajo še nekateri statusi, podpora lokalne skupnosti in drugo. Da gre za
veliko dela naj omenim, da je zadnja vloga s prilogami štela kar 107 strani.
13. Pričela se je digitlizacija naših zbornikov.
14. Pridobili smo Javno delo za leto 2018 v katerem bo zaposlena mlada pravnica, ki bo
pomagala pri razvoju društva in prostovoljske dejavnosti.
15. V letu 2017 nismo imeli omembe vrednih objav v medijih, saj v preteklosti nismo
zaznali kakšnega odziva.
16. Pričele so se priprave za razvoj aplikacije, ki bo omogočala resnejše delo.
Predračunska vrednost je za začetek 3.600 EUR kar predstavlja začetno investicijo.
17. Finančno poslovanje je podobno lanskemu kar bo pokazala bilanca.

18. Odziv regijskih vodij in prostovoljcev je bil porazen in ni omogočil resnejšega dela in
prenosa ključnih informacij za razvoj regij.
19. Izvedli smo prednovoletno srečanje za člane iz širše okolice Maribora.
PROSTOVOLJSTVO
19. Nadaljevalo se je prostovoljsko delo. Zabeležili smo prve primere dobrih praks.
Izveden je bil prvi posvet prostovoljcev v Izoli, ki ga je LIKUS enkrat letno dolžan izvest
(obvezno izobraževanje). Žal nekateri prostovoljci vabila niso vzeli dovolj resno, saj se
niso zavedali svoje odgovornosti in podpisane obveze. V ta namen je LIKUS plačal
vsakemu prostovoljcu eno nočitev v Hotelu Delfin v Izoli,
20. Na področju prostovoljstva nas še čaka še bolj natančno evidentiranje opravljenih
prostovoljskih, saj je zelo težko priti do evidenc opravljenih ur.

Poslovno poročilo zajema le glavna področja mnoge podrobnosti pa niso zabeležene so
pa ključne za delovanje društva. Že četrto leto je vsako leto več vplačanih članarin in
ponovno je začelo rasti število avtorjev.
V letu 2018 nas čaka konkretnejša pomoč in krepitev regij. Nadaljevali bomo s prijavami
na razpise (tudi socilne), pripravili bomo več izobraževanj in srečanj ter se udeležili
regijskih srečanj (člani UO). Nadaljevali bomo s procesi iz preteklosti in dodali nove
aktivnosti tudi s področja zdrave prehrane, športnih aktivnosti, družabništva in podobno.
Dokončati moramo digitalizacijo in že začete individualne zbornike. Žal nas sistem sili bolj
v urejanje administracije, kot uresničevanje idej v praksi pa vendar se tudi skozi to
nenehno učimo.
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