Poslovno poročilo LIKUS za leto 2021
Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija, ki je onemogočila srečanja, dogodke in letovanje. Izveden je bil le
11. Volčji tabor, v mesecu avgustu, v najbolj ugodnem času epidemije.
1. Nadaljevalo se je skeniranje fotografij, urejanje življenjepisov, rokopisov in raznih dokumentov iz LIKUSovega arhiva.
2. S podatki smo polnili bazo podatkov o članih, ki je zaživela na spletu in predstavlja enega od stebrov
razvoja društva. Baza omogoča natančnejšo in selektivno razpošiljanje pošte, vsi podatki na enem mestu.
3. Razpisan je bil 32. zbornik v katerem je zastopanih 54 zapisov od tega žal sedem nekrologov ter teksti
treh natečajev. Zbornik bo izdan brez javne predstavitve in preko pošte razposlan vsem avtorjem in
odjemalcem.
4. Izvedli smo nekaj literarnih razpisov na teme: Osamljenost, Odnos do (narave, hrane, ljudi, virusa,
živali, česarkoli), najboljša literarna dela iz projekta Evropa v šoli na temo: »Če kruhek pade ti na
tla, poberi in poljubi ga«
5. Izvedli smo anketo o osamlejenosti, finančnem stanju in zadovoljstvu ter zbirali dohodninske liste ter
prejeli od FURS-a 230 EUR, ki bi sicer pristali v proračunu RS.
6. Že leto dni čakamo na odgovor na vlogo za »status humanitarne organizacije«.
7. Odpovedano je bilo tudi letovanje na morju, letovanje v Dobrni, Izleti in vsa druženja po regijah,
izobraževanje prostovoljcev v Dobrni.
8. Uspešno smo se prijavili na nekaj razpisov in prejeli denar za delovanje društva, humanitarno dejavnost
in izdajo zbornika.
PROSTOVOLJSTVO
8. Nadaljevale so se aktivnosti za krepitev prostovoljskega dela, udeležili smo se izobraževanja na CNVO,
veliko smo klicali člane, ohranjanju stikov, spodbujanju vključenosti, urejanje kontaktnih podatkov posebej
o socialni ogroženosti o kateri do sedaj nismo imeli nobenih podatkov.
10. Uvedli smo mesečno poročanje in izdajo potrdil prostovoljcem. Žal pa se naši člani LIKUS-a sploh ne
pošiljajo poročali o svojih aktivnostih, tudi poročil naših regijskih vodij o opravljenih urah ni, zato jih v
spodnjih tabelah ni.
Do konca meseca oktobra so prostovoljci nabrali več kod 1500 ur in bomo do konca leta presegli lansko
število registrirnih ur.
SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
Tudi v letu 2021 smo najstarejše vzpodbujali k brezplačnemu pisanju (socialna vključenosti), sistematično
smo klicali starostnike, izvedli posebno anketo in pripravili seznam oseb, ki jim bomo pripravili posebne
pakete pomoči in jih razdelili po vsej Sloveniji. Socialno najšibkejšim omogočamo cenejšo ali celo
brezplačno objavo v zborniku.
Starejšim od 75 let omogočamo brezplačno članstvo (neobvezna članarina). Sicer to ne šteje kot
humanitarno dejanje ampak je za marsikoga dobrodošlo. Zavedamo se dejstva, da je pisanje za marsikoga
smisel življenja, hkrati pa aktivnost preprečuje demenco in z boljšim občutkom izboljšuje njihovo
zdravstveno stanje.

V letu 2021 smo se s pomočjo nekrologov poslovili od naših članov društva.
1 RUTAR
MARKO
Radlje ob Dravi
2 POVŠE
FANI
Sava
3 VIDOVIČ
ŠTEFKA
Maribor
4 FRIEDL
MARIJA
Miklavž na Dr. polju
5 GOLUBIČ
TEREZIJA
TOPOLŠICA
6 ROBAR
ANTON
MEŽICA

81 let
85 let
84 let
74 let
93 let
92 let

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. Na zaključnem pikniku nas je bilo 43 skupaj s starši. 11. Volčji
tabor je bil največji in najdaljši do sedaj.
ŠPORT IN REKREACIJA
Športa in rekreacije je bila izvedena okrnjeno na daljavo preko pošte z nasveti. Izleti so odpadli oziroma so
prestavljeni na čas po eidemji.
Poslovno poročilo zajema le glavna področja mnoge podrobnosti pa niso zabeležene so pa ključne za
delovanje društva.
Zastopnik društva LIKUS:
Dejan Čegovnik, mag. poslovnih ved, predsednik

