Poslovno poročilo LIKUS za leto 2018

Leto 2018 je minilo v znamenju udejanjanja idej in urejanju poslovanja:
1. Začeli smo udejanjat novi statut društva.
2. Lotili smo se popisa vseh zbornikov, naredili šifro in pošifrirali vsa poskenirana dela.
Ugotovili smo, da ima LIKUS 500 avtorjev in popisanih več kot 14.500 strani samo v
svojih rednih zbornikih.
3. Kot proces digitalizacije smo iz slikovnih fajlov pretvorili približno 15-20% vseh
materialov v črkovno obliko, ki omogoča iskanje tudi po ključnih besedah in nadaljno
obdelavo materialov.
4. Razpisan je bil 29. zbornik na katerega se je odzvalo 63 piscev (kar 3 piscei več kot
lani in 10 več kot predlani). Zbornik je bil izdan 21. oktobra 2018 na seminarju v Dobrni
in je vseboval kar 4 nekrologe umrlih članov društva v tem letu.
PRAZNIK KNJIGE - SEMINAR - DOBRNA 2018
Organiziran je bil pet dni trajajoč seminar v Dobrni, med 21.10. in 26.10.2018. 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 Dobrni so bili predstavljene naslednje vsebine z gosti:
- Volilni občni zbor
6. V mesecu juniju so se člani LIKUS-a udeležili eno-tedenskega letovanja v kraju Njivice
na Krku. Vsak večer je bil organiziran literarni večer čez dan pa smo se družili.
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. Prijavili smo se na 18 razpisov
10. Vse občine v Sloveniji smo prosili, da nam pomagajo pri digitalizaciji zbornikov.
11. 12.3.2018 smo vložili vlogo za status Humanitarne dejavnosti pri Ministrstvu za delo
družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. Status društva v javnem interesu na področju kulture nam knjub zbranim obrazcem ni
prinesel nič prihodkov čeprav smo upravičeni do 0,5 procenta dohodnine od leta 2016
naprej. Pridobiti bo še potrebno čim več izpolnjenih obrazcev članov, da se LIKUS-u
namenjajo ta procent.

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.
14. Pridobili smo Javno delo za leto 2018 v katerem bo zaposlena mlada pravnica, ki bo
pomagala pri razvoju društva in prostovoljske dejavnosti.
15. Tudi v letu 2018 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.
Tudi v letošnjem letu si te aplikacije nismo mogli privoščiti čeprav predstavlja pogoj za
razvoj socialno humanitarnih dejavnosti in vodenja evidenc člansta ter spletnih strani
zbornikov.
17. Finančno smo v letu 2018 skoraj potrojili lanske prihodke predvsem zaradi javnega
dela in večje uspešnosti pridobivanja sredstev na razpisih.
18. Odziv regijskih vodij in prostovoljcev je bil porazen in ni omogočil resnejšega dela in
prenosa ključnih informacij za razvoj regij in razvoja dejavnosti.
19. Izvedli smo prednovoletno srečanje za člane iz širše okolice Maribora.
PROSTOVOLJSTVO
20. Nadaljevale so se aktivnosti za krepitev prostovoljskega dela. Z javno delavko sva se
udeležila enodnevnega izobraževanja v Žalcu na temo mentorstva v prostovoljstvu.
Zabeležili smo prve primere dobrih praks. Izveden je bil drugi posvet prostovoljcev v
Dobrni, ki ga je LIKUS enkrat letno dolžan izvest (obvezno izobraževanje). Tudi letos
se ga nekateri prostovoljci niso udeležili, čeprav smo jim povrnili stroške bivanja v
hotelu Dobrna - en dan,
20. Na področju prostovoljstva nas še čaka še bolj natančno evidentiranje opravljenih
prostovoljskih ur, saj nekateri prostovoljci ne sporočijo evidenc opravljenih ur.
21. Napisala so se navodila za šifriranje in pretvorbo materialov zbornikov.

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
V letu 2018 smo preko projekta od MO Maribor prejeli 500 EUR sredstev za humanitarno
dejavnost v društvu. Sredstva smo dvakrat uporabili. S tem denarjem smo omogočili 60%
našim zaslužnim članom starejšim od 75 let brezplačno članstvo (statut društva), omogočili
brezplačno pisanje nekaterim socialno šibkejšim, mladoletnim in starejšim od 90 let. 23.3.
so oddali vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Z razvojem te dejavnosti
bomo pomagali tudi socialno ogroženim članom in subvencionirali razne dejavnosti
(letovanja, seminarje....)
V letu 2018 smo uvedli rubriko v zborniku namenjeno preminulim članom v kateri v obliki
nekrologa zaključimo delovanje člana. V letu 2018 in do zaključka tega poročila smo se
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STROKOVNI TABORI IN TABORJENJA
Organizirana sta bila dva tabora: eden čez prvo majske praznike in eden zadnji teden v
avgustu. Udeležili so se ju otroci iz vse Slovenije in tudi naši člani LIKUS-a. Prvi tabor je bil
angleški. saj ga je vodila učiteljica iz Anglije - Yasmin, drugi pa je bil namenjen druženju,
odnosom in je bil izveden zadnji teden v avgustu. Oba tabora sta izpolnila pričakovanja.
ŠPORT IN REKREACIJA
Šport in rekreacijo smo izvajali na letovanju v Njivicah na Krku,
- v Dobrni z razvedrilno točko na plenarnem delu
- vodeno rekreacijo v parku Dobrna (Aleš Košir)
- O rekreaciji smo imeli razverdilne akrivnosi v Mariboru na rednih srečanjih.

Poslovno poročilo zajema le glavna področja mnoge podrobnosti pa niso zabeležene so
pa ključne za delovanje društva. Zaradi tega ker kar 60% naših članov ni več obvezno
plačati članarine je za 25% manj vplačil članarin. (lani: 115, letos: 92)
S tem ukrepom ni več izpisov članov. To je del humanitarnega programa saj smo želeli
starejšim omogočiti vključenost tudi v visoki starosti.

V letu 2019 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.

Zastopnik društva LIKUS:
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