Narys:
Klubo nariais gali būti 18-30 metų amžiaus merginos ir vaikinai, geranoriški, ugdantys lyderystę bei
pripažįstantys Rotaract klubo įstatus bei konstituciją.
Kiekvienas klubo narys privalo dalyvauti mažiausiai 60-yje % visų klubo darbinių susirinkimų.
Kiekvienas RTC narys turi teisę bet kada išstoti iš klubo.
Kiekvienas klubo narys turi sumokėti metinį 100Lt nario mokestį klubo finansininkui.
Klubo nariai, kuriems einamais Rotaract metais sueina 30 metų, tampa klubo garbės nariais, kurie turi
visas klubo nariams suteiktas teises, apart balsavimo bei būti renkami į klubo tarybos postus. Garbės nariai
neprivalo lankytis klubo susirinkimuose.
Prezidentas
Atsakomybė: už viską. Pareigos: Sprendimų priėmimas, klubo veiklos koordinavimas, reprezentacija,
išoriniai ryšiai.
Rinkimai: Prezidento rinkimai turi įvykti kasmet iki kovo 1 dienos vietinei tvarkai ir papročiams priimtinu
būdu:
1) Pretendentai į prezidentus pareiškia oficialų norą klubo prezidentui dalyvauti rinkimuose. Klubo
nariai gali rekomenduoti kandidatuoti rinkimuose.
2) Pretendentai paruošia pristatymus, kuriuose yra pateikiama klubo vizija jam vadovaujant. Galimos
pristatymo sudėtinės dalys: kas paskatino ateiti į klubą, kokie darbai buvo atlikti, projektai inicijuoti,
ką šiuo metu reiškia Rotaract, kodėl nutarta tapti klubo prezidentu, kokie darbai būtų daromi
vadovavimo laikotarpiu ir klubą kandidatas tikisi palikti po savęs.
3) Eilinio susirinkimo metu bei kitomis komunikacijos priemonėmis slaptai balsuojama dėl prezidento
kandidatūrų. Griežtai reikalaujama kandidatą laikyti išrinktų, jeigu už jį balsvo daugiau kaip pusė
balsavusių pilnateisių klubo narių. Balsavime turi dalyvauti ne mažiau, kaip 2/3 visų klubo narių.
4) Išrinktas prezidentas įnauguruojamas liepos mėn., prasidėjus naujiems Rotaract metams. Iki to laiko
jis glaudžiai bendradarbiauna su esamu klubo prezidentu ir perima jo patirtį bei darbus. Kovo
mėnesio bėgyje Lietuvos Rotary komitetas organizuoja naujų pareigūnų apmokymus.
5) Visi Rotaract klubų prezidentai ir tarybos nariai, kuriems kadencijos metu sueina 30 metų, gali dar
vienerius metus užimti tiesioginio prezidento pirmtako postą, kad nebūtų nutrauktas vadovavimo
ciklas. Visų klubo pareigūnų kadencija yra vieneri metai.
Viceprezidentas (siūlo prezidentas)
Komitetų veiklos koordinavimas, planavimas, kontrolė, vertinimas. Pavaduoja prezidentą, atsiskaito
prezidentui už komitetų veiklą.
Taryba
Klubo taryba renkama iš devynių asmenų vieneriems metams visuotinio narių susirinkimo metu paprasta
balsų dauguma. Taryba susideda iš prezidento, viceprezidento, buvusio prezidento, sekretoriaus,
finansininko ir komitetų pirmininkų, renkasi kartą per mėnesį, vykdo strateginį planavimą, sprendžia klubo
narių priėmimo, pašalimo klausimus, vertina projektų idėjas, valdo projektus.
Sekretorius (siūlo prezidentas)
Veda narių ir svečių sąrašą, protokoluoja susirinkimų metu, priima informaciją ir ją paskirsto, sudaro ir
atnaujina įvykių/renginių kalendorius, veda lankomumo statistiką, referuoja prėjusius susirinkimus.
Finansininkas
Veda apskaitą, renka nario mokestį, kontroliuoja išlaidas, planuoja biudžetą, kaupia informaciją apie lėšų
šaltinius, palaiko ryšius su sponsoriais.
Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas
Renka informaciją apie renginius užsienyje, veda užsienio klubų/organizacijų kontaktų sąrašą, įgyvendina
tarptautinius klubo renginius.
Klubo reikalų komiteto pirmininkas
Palaiko ryšius su Rotary, Lietuvos RTC klubais, rupinasi ir prižiûri apmoko naujus narius ir kandidatus,
personalo vadyba, palaiko ir plečia klubo ceremonijas, tradicijas atributiką, organizuoja vidaus šventes.
Bendruomenės reikalų komiteto pirmininkas

Organizuoja klubo veiklą ne rotaract rate, propaguoja klubą ir jo idėjas visuomenėje, viešieji ryšiai, vykdo
projektus skirtus bendruomenei, interneto svetainė.
Profesionalumo ugdymo komiteto pirmininkas
Organizuoja pažintines keliones, teminius vakarus, paskaitas, pasisakymus. Ieško galimybių dalyvauti
apmokymuose,seminaruose arba juos vykdo.
Projekto vadovas
Atsiskaito komiteto pirmininkui, Tiesiogiai vykdo projektą ir atsako už rezultatus.
Projektų iniciavimo tvarka:
I. Žmogus/idėja-Paskelbiama klube- Taryba sprendžia - Perduodama komiteto pirmininkui –
II. Idėja- Klubas - Komandos sudarymas, vadovo išrinkimas- Idėjos parengimas- Pristatymas tarybaivykdymas

