SPOŠTOVANE LIKUS-arke IN SPOŠTOVANI LIKUS-arji, LITERATI TER SIMPATIZERJI
Vaš prispevek in ustvarjalnost sta v tem posebnem času neprecenljiva. Korona čas je načel
stanje duha, medsebojne odnose in marsikoga pahnil v osamljenost ali še večjo duševno ali
finančno stisko. Hkrati ta preizkušnja rojeva upanje, solidarnost, ustvarjalnost… Zato se na
Vas obračam z željo po poglobljenem sodelovanju in še večjemu medsebojnemu zaupanju.
Na daljavo leta uspešno sodelujemo preko pisanja. Za vnaprej želimo pomagati članicam in
članom, da tako skupaj premagujemo osamljenost in finančno stisko. Uspeh bo, a le če se
odzovemo in sodelujemo. Prav v ta namen smo pripravili več aktivnosti.
Novost je nagradna igra nabiranje točk v kateri lahko sodeluje vsak, tudi vi.
Za vsako aktivnost prejmete nagradne točke in tisti, ki jih bo nabral največ prejme nagrado.
PRVA NAGRADA: - dvodnevno bivanje v toplicah v času državnega srečanja,
DRUGA NAGRADA: - brezplačna objava v rednem LIKUS-ovem zborniku,
TRETJA NAGRADA: - enodnevni izlet na Skomarje in Roglo.
Vljudno Vas prosim, da za vsako od navedenih aktivnosti zberete točke, tako da:
- izpolnite priloženo anketo (5 točk),
- pošljete izpolnjen vsaj en dohodninski list (od sorodnikov, sosedov...) (5 točk za vsak list),
- pišete na temo osamljenosti (Dan za spremembe), (1 točka za pesem, 3 točke za prozo),
- posodobljeni Vaši kontaktni podatki, in kontakti sorodnikov (3 točke),
- posodobite svoj življenjepis, lahko preverite kaj ima LIKUS (3 točke),
- pošljete svojo fotografijo (2 točki),
- pošljete v treh stavkih opis, kdaj in s kom od naših članov ali ljubiteljev pisane besede ste
se pogovarjali po telefonu na temo pisanja in osamljenosti (5 točk).
Morda se zdi veliko dela, vendar vse to potrebujemo zato, da bomo lahko pomagali vam,
življenjepis pa za potrebe LIKUS-a, zbirko avtorjev in simpatizerjev.
Za dodatne informacije in željo po prostovoljcu sogovorniku javite: GSM: 041 634 736,
elektronska pošta: likus@likus.si, anketo vložite v priloženo koverto in jo dajte v nabiralnik.
LIKUS
Maribor, 25.3.2021
Dejan Čegovnik, mag.posl.ved
predsednik

AKTUALNI RAZPISI 2021
TEMA RAZPISA: OSAMLJENOST
od 1.3.2021 do 30.6.2021 –
BREZPLAČNO
v sodelovanju z Slovensko filantropijo
https://www.filantropija.org/danzaspremembe/

TEMA RAZPISA: ODNOS DO (največ 3 strani,)
narave, hrane, ljudi, virusa, živali, česarkoli

od 1.1.2021 do 15.06.2021 – BREZPLAČNO
SODELOVANJE V 32. ZBORNIKU LIKUS-ovih PISCEV
od 1.1.2021 do 15.06.2021, 5 EUR/objavljeno stran
OBJAVA ZA STAREJŠE OD 90 LET IN MLADOLETNE JE BREZPLAČNA
TEMA RAZPISA: Če

kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga

šolsko leto 2020/2021 za šolsko mladino - zaključen
v sodelovanju z ZPMS in DPM Maribor namenjen osnovni in srednji šoli za
medgeneracijsko sodelovanje, https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/

Dodatne inf: www.likus.si, likus@likus.si, GSM: 041 634 736

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
______________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
________________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
______________________
(poštna številka, ime pošte)
______________
(davčna številka)
___________________________
(pristojni finančni urad, izpostava)
___________________________
(pristojni finančni urad, naslov)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
vpišete željen %
Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Literarni klub upokojencev Slovenije – LIKUS

23769238

V/Na _______________ , dne __________________

Odstotek (%) (0,1 - 1%)

______________________
(podpis zavezanca/ke)

IZPOLNJEN IN PODPISAN OBRAZEC POŠLJITE NA (dajte v priloženo koverto):
LIKUS, Loška ulica 10, 2000 Maribor ali el. pošto: likus@likus.si
Vsak oddan obrazec bomo uvrstili v nagradno igro (5 točk).

