Poslovno poročilo LIKUS za leto 2020
Leto 2020 je zaznamovala epidemija, ki je onemogočila srečanja in dogodke že od marca.
LIKUS ne miruje ampak se dogajajo:
1. Po zaključeni digitalizaciji smo letos skenirali fotografje obrazov, urejali življenjepise, rokopise in razne
dokumente iz LIKUS-ovega arhiva. Poskenirano in obdelano je približno 60% LIKUS-ovega arhiva članov.
2. Najpomembnejša pridobitev v letu 2020 je baza podatkov o članih, ki je zaživela na spletu in predstavlja
enega od stebrov razvoja društva. Baza je združila več do sedaj Exel-ovih tabel v eno in v precej razširjeni
obliki. Poleg lažje obdelave podatkov, prinaša tudi individualizacijo potreb članov, ločevanju po starost,
razvrščanju po krajih, regijah in še bi lahko našteval. Poenostavljeno omogoča profesionalen pristop in višjo
kakovost dela zmanjšuje pa možnost napak.
3. Iz omenjene baze smo letos v veliki meri posodobili podatke članov avtorjev starejših od 90 let, ki jih je
trenutno 119 od tega 83 avtorjev. Pisno smo jih povabili k sodelovanju in brezplačnemu pisanju. Pri mnogih
je bil pozitven odziv. Nekaj njihovih del boste lahko prebrali v 31. zborniku.
4. Razpisan je bil 31. zbornik v katerem je zastopanih 54 zapisov od tega žal trije nekrologi ter tekst treh
natečajev. Zbornik je bil izdan v oktobu 2020 brez javne predstavitve in preko pošte razposlan vsem
avtorjem in odjemalcem.
5. Prenovili smo izgled zbornika. Nova je platnica in v njem so dodane vsebine.
6. Obnovili smo status društva v javnem interesu na področju kulture.
7. Ponovno oddalo vlogo za status humanitarne organizacije.
8. PRAZNIK KNJIGE - SEMINAR - DOBRNA 2020 je zaradi Korona virusa bil odpovedan.
9. Prestavljeno in odpovedano je bilo letovanje na morju, letovanje v Dobrni, Izlet in vsa druženja po
regijah, izobraževanje prostovolcev v Dobrni.
PROSTOVOLJSTVO
10. Nadaljevale so se aktvnost za krepitev prostovoljskega dela, ki je bilo letos drugačno od prejšnjih.
Poudarek prostovoljskega dela je bil na klicanju članov, ohranjanju stkov, spodbujanju vključenost,
urejanje kontaktnih podatkov posebej o socialni ogroženost o kateri do sedaj nismo imeli nobenih
podatkov.
11. Uvedli smo mesečno poročanje in izdajo potrdil prostovoljcem. Žal pa se naši člani niso navadili, da bi
sploh poročali o svojih aktvnosth.
Žal nismo prejeli poročil naših regijskih vodij o opravljenih urah zato jih v spodnjih tabelah ni.

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
V letu 2020 smo največ naredili na področju socialne vključenost: sistematčno smo klicali starostnike,
izvedli posebno akcijo »korenine našega časa«, ki je najstarejšim omogočila brezplačno pisanje. Socialno
najšibkejšim smo preko dveh razpisov omogočili brezplačno objavo v zborniku. Zbornik je zaradi tega za 70
strani debelejši od lanskega.
Starejšim od 75 let omogočamo brezplačno članstvo (neobvezna članarina). Sicer to ne šteje kot
humanitarno dejanje ampak je več kot 50 nekdaj aktvnih članov izkoristlo to priložnost, da ni plačalo

članarine.
Zavedamo se dejstva, da je pisanje za marsikoga smisel življenja, hkrat pa aktvnost preprečuje demenco in
z boljšim občutkom izboljšuje njihovo zdravstveno stanje.
Delovanje na daljavo se pozna tudi pri stroških za poštne storitve, ki so v slednjem letu znašali kar 715 EUR.
V letu 2020 smo uvedli rubriko v zborniku namenjeno preminulim članom v kateri v obliki nekrologa
zaključimo delovanje člana. V letu 2019 in do zaključka tega poročila smo se poslovili od naslednjih članov:
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V letu 2020 smo preko prostovoljcev, regijskih vodij in članov s pomočjo dopisa in v ta namen razvite
aplikacije zbirali podatke o socialno ogroženih članih.
STROKOVNI TABORI IN TABORJENJA
Organiziran je bil en tabor za otroke v zadnjem tednu avgusta, katerega so se udeležili otroci, ki prihajajo
vsako leto. Program smo prilagodili epidemiji.
ŠPORT IN REKREACIJA
Športa in rekreacije je bila izvedena okrnjeno na daljavo. Organiziralo smo izlet v Skomarje in Roglo, ki je žal
odpadel. Prav tako zaenkrat ni bilo mogoče izvest plavanja. Smo pa našim članom pošiljali po pošt
priporočila in nasvete za zdravje in športno aktvnost. Plavanje še imamo namen izvest v letu 2021 takoj ko
bo to mogoče.
Poslovno poročilo zajema le glavna področja mnoge podrobnost pa niso zabeležene so pa ključne za
delovanje društva.
Zastopnik društva LIKUS:
Dejan Čegovnik, mag. poslovnih ved, predsednik

