Pirmas straipsnis - Pavadinimas
Šios organizacijos pavadinimas yra .Kauno Rotaract klubas.
Antras straipsnis - Tikslai ir uždaviniai
Rotaract klubas siekia prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės vystymosi, suteikdamas
jam galimybių šviestis ir plėtoti savo gabumus, spręsti bendruomenės materialines ir
socialines problemas, bei per draugystę ir savitarpio pagalbą gerinti santykius tarp viso
pasaulio žmonių.
Rotaract uždaviniai:
1. Ugdyti profesionalumą ir vadovavimo sugebėjimus;
2. Ypatingai gerbti kitų teises ir pripažinti, kad kiekvienas individas yra vertingas;
3. Pripažinti, kad visos profesijos, kurios tarnauja visuomenei, yra kilnios ir vertingos;
4. Pripažinti, kad etikos normų laikymasis yra būtinas profesionalumo bei vadovavimo bruožas;
patiems laikytis etikos normų ir siekti, kad jų laikytųsi kiti;
5. Mokytis įžvelgti ir suprasti tiek vietines, tiek ir globalines reikmes, problemas bei galimybes
joms spręsti;
6. Suteikti jaunimui galimybių asmenine ar grupine veikla pasitarnauti visuomenei bei skatinti
tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu.
Globojantis Rotary klubas
Trečias straipsnis – Globa
l. Šį Rotaract klubą globoja Kauno Rotary klubas, kuris, per komitetą, sudarytą mažiausiai iš
penkių rotariečių, prižiūri, remia ir atsako už šį Rotaract klubą. Sėkminga šio klubo veikla
priklauso nuo nuolatinio, aktyvaus bei tiesioginio bendravimo su globojančiu Rotary klubu.
2. Klubo blankuose spausdinamas ir globojančio Rotary klubo pavadinimas.
3. Organizacijos pagrindą sudaro jauni žmonės, gyvenantys, dirbantys ar studijuojantys
globojančio Rotary klubo apylinkėje. Jeigu globojančio Rotary klubo apylinkėje yra universitetas
ar kitokia aukštojo mokslo institucija, jos studentai gali įsteigti Rotaract klubą prie savo
aukštosios mokyklos.
Šis klubas nėra globojančio Rotary klubo dalis, ir nei jis, nei jo nariai neturi Rotary
klubo teisių bei privilegijų.
4. Šis klubas yra nepolitinė ir nesektinė organizacija.
5. Jeigu globojantis Rotary klubas nutrauktų savo veiklą, Rotary apygardos valdytojas stengsis
paskirti Rotaract klubui kitą globojantį klubą; jeigu kito klubo nerandama per 120 dienų,
Rotaract klubas turi nutraukti savo veiklą.
Nariui keliami reikalavimai
Ketvirtas straipsnis - Narystė
1. Klubo nariais gali būti 18-30 metų amžiaus* merginos ir vaikinai, geranoriški ir sugebantys
vadovauti.
2. Klubas, pasitaręs su globojančiu Rotary klubu, pasirenka jam priimtiną naujų narių priėmimo
būdą. Prie universiteto** įsteigtas klubas naujų narių priėmimo būdą pasirenka su universiteto
valdžios žinia.
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3. Kiekvienas Rotaract klubo narys per metus privalo dalyvauti mažiausiai 60-tyje % visų klubo
eilinių susirinkimų, tačiau neatvykimas į susirinkimą gali būti anuliuotas, jeigu narys dalyvavo
bet kurio kito Rotaract klubo susirinkime dviejų savaičių prieš arba po praleisto susirinkimo
laikotarpiu.
4. Kiekvienas Rotary Fondo stipendininkas, kurio amžius attinka Rotaract programų tarybos
apibrėžtus reikalavimus, gali būti priimtas į Rotaract klubo narius svečio teisėmis tol, kol jis
studijuoja kitoje šalyje.
5. Asmuo automatiškai nustoja būti klubo nariu, (a) jeigu jis be svarbių pateisinamų priežasčių ir
klubo direktorių tarybos leidimo praleidžia daugiau susirinkimų negu leidžia konstitucija; (b)
jeigu klubas nutraukia savo veiklą; (c) Rotaract metų birželio 30 dieną, kai nariui sueina 30
metų.
6. Narys gali būti pašalintas iš klubo, (a) jeigu jis nebepatenkina nariui keliamų reikalavimų; (b)
dėl rimtų, klubo apsvarstytų priežasčių, nemažiau negu dviems trečdaliams visų pilnateisių klubo
narių nubalsavus už nario pašalinimą.
Penktas straipsnis - Susirinkimai
1. Klubo susirinkimai vyksta įstatuose numatytu dažnumu, tačiau nerečiau dviejų kartų
dažnumas per mėnesį, klubo nariams tinkamu laiku ir patogioje vietoje.
2. Direktorių taryba susirenka įstatuose numatytu dažnumu.
3. Tarptautinis Rotary (TR) reikalauja, kad kiekvienas globojantis Rotary Klubas įpareigotų
vieną ar kelis klubo narius bent kartą per mėnesį dalyvauti globojamo (-ų) Rotaract klubo(-ų)
susirinkime.
4. Direktorių taryba gali savo nuožiūra atšaukti klubo bei direktorių tarybos susirinkimus švenčių
ar atostogų metu, tačiau privalo apie tai pranešti globojančiam Rotary klubui ir Rotaract
apygardos atstovui.
* Birželio 30 dieną tie nariai, kuriems einamaisiais Rotaract metais sueina 30 metų ,
nustoja būti klubo nariais.
** Šioje konstitucijoje terminas „universitetas“ apima visas aukštojo mokslo įstaigas.
5. Klubo ir direktorių tarybos susirinkimų protokolai įteikiami globojančio Rotary klubo
Rotaract komiteto pirmininkui dviejų savaičių po susirinkimo laikotarpiu.
Šeštas straipsnis - Pareigūnai ir direktoriai
1. Klube yra prezidento, vice-prezidento, sekretoriaus ir iždininko postai; visus kitus atskiram
klubui būdingus postus turi patvirtinti įstatai.
2. Šiam klubui vadovauja direktorių taryba, kuriai priklauso prezidentas, vice-prezidentas,
tiesioginis prezidento pirmtakas, vice-prezidentas, sekretorius, iždininkas ir visi direktoriai, kurių
skaičius priklauso nuo atskiro klubo. Jie renkami iš pilnateisių klubo narių. Visi tarybos ir klubo
nutarimai, planai ir veiksmai turi tenkinti šios konstitucijos bei TR ir jo narių politikos
reikalavimus.
Prie universiteto įsteigtas klubas turi paklusti bendrosioms universiteto studentų organizacijų ir
užklasinės veiklos taisyklėms.
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Direktorių taryba iš esmės kontroliuoja visus pareigūnus bei komitetus ir dėl rimtų priežasčių
gali pareigūną atleisti ar komitetą panaikinti. Tokiu atveju sudaroma apeliacinė komisija.
3. Pareigūnų ir direktorių rinkimai turi įvykti kasmet iki kovo 1 dienos vietinei tvarkai ir
papročiams priimtinu būdu, tačiau griežtai reikalaujama kandidatus laikyti išrinktais, jeigu
užjuos balsvo daugiau kaip pusė balsavusių pilnateisių klubo narių. Visi Rotaract klubų
prezidentai ir apygardų atstovai, kuriems kadencijos metu sueina 30 metų, gali dar vienerius
metus užimti tiesioginio prezidento pirmtako ar tiesioginio apygardos atstovo pirmtako postą,
kad nebūtų nutrauktas vadovavimo ciklas.
Visų pareigūnų ir direktorių kadencija yra vieneri metai. Kadencijos terminas galį būti
sutrumpintas tik su raštišku TR leidimu.
4. Apygardos Rotaract komitetas*** kartu su TR apygardos Rotaract komitetu**** turi paruošti
vadovų lavinimo programą, skiriamą visiems naujiems Rotaract klubų pareigūnams,
direktoriams ir komiteto pirmininkams.
Septintas straipsnis - Projektai ir renginiai
1. Laikydamasis trečio straipsnio pirmo skyriaus apribojimų, šis klubas atsako už savo renginių
planavimą, organizavimą, finansavimą bei pravedimą ir pasižada pats pasirūpinti lėšomis,
reikalingais žmonėmis, bei pasikliauti sava kūrybine vaizduote. Už jungtinius renginius ir
projektus, prie kurių prisideda ir Rotaract klubas, atsako visos juos rengusios organizacijos.
2. Be kitos veiklos klubas kasmet privalo surengti bent du - vietinės ir tarptautinės reikšmės didelius renginius, kurie tarnautų visuomenei bei skatintų tarptautinį sąmoningumą. Šiuose
renginiuose turi dalyvauti visi arba beveik visi klubo nariai. *** Apygardos Rotaract komitetą
sudaro rotaraktiečiai.
**** TR apygardos Rotaract komitetą sudaro rotariečiai.
3. Klubas turi parengti specialią programą narių profesionalumui ugdyti.
4. Klubas pats ieško lėšų savo programoms. Rotaract klubas supranta, kad globojantis Rotary
klubas neprivalo jų reguliariai finansiškai remti, todėl nieko nereikalauja nei iš jo, nei iš kitų
Rotary ar Rotaract klubų. Tačiau klubas gali prašyti privačių asmenų, verslininkų ar organizacijų
finansinės paramos visuomenei naudingiems tikslams. Visos lėšos gautos visuomeniniams
renginiams turi būti panaudotos tikslingai.
5 komitetai
Aštuntas straipsnis - komitetai
1. Šio klubo įstatai apibrėžia tokių komitetų veiklą: klubo reikalų, tarptautinių reikalų,
bendruomenės reikalų, profesionalumo ugdymo bei finansų, o taip pat kitų atskiram klubui
būdingų komitetų, laikomų būtinais ar patogiais klubo valdymui.
2. Prezidentas, tarybai sutikus, gali paskirti specialius komitetus, kurie jo nuomone yra būtini.
Šių komitetų uždaviniai nurodomi paskyrimo metu. Tokie specialūs komitetai paleidžiami, kai
įvykdo savo užduotis; juos paskyrusio prezidento įsakymu, arba pasibaigus prezidento
kadencijai.
Devintas straipsnis - Mokesčiai
1. Kiekvienas naujai įsteigtas Rotaract klubas ar jį globojantis Rotary klubas turi sumokėti
Tarptautiniam Rotary Rotaract steigiamąjį mokestį, atitinkantį 20 USD, kuris ir bus klubo
mokestis už pirmuosius Rotary metus ar metų dalį. Kartu su mokesčiu reikia atsiųsti "Įsteigto
Rotaract klubo narių sąrašą".
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2. Kiekvienas Rotaract klubas ar jį globojantis Rotary klubas per Rotaract apygardos atstovą turi
kasmet sumokėti Tarptautiniam Rotary Rotaract metinį mokestį, atitinkantį 20 USD.
3. Visi Rotaract klubai, nesumokėję Tarptautiniam Rotary Rotaract metinio mokesčio iki
nustatytos datos, uždaromi.
4. Bet kokio tipo narių mokesčiai įtraukiami į apskaitą ir gali padengti tik klubo administracines
išlaidas. Lėšos klubo renginiams ir projektams gaunamos kitokiais būdais. Kartą per metus
kvalifikuotas asmuo turi nuosekliai patikrinti visų klubo finansinių operacijų apskaitą.
Konstitucija
Dešimtas straipsnis - Konstitucijos ir įstatų pripažinimas
Asmeniui klubo privilegijos suteikiamos tik tada, kai jis, tapdamas klubo nariu, pasižada laikytis
Rotaract principų, apibrėžtų straipsnyje "Tikslai ir uždaviniai" ir sutinka paklusti šio klubo
konstitucijai ir įstatams. Pasiteisinimas, kad asmuo negavo šių dokumentų nuorašų, neatleidžia jo
nuo pagrindinio reikalavimo - susipažinti su konstitucija ir įstatais.
Vienuoliktas straipsnis - Norminiai įstatai
Pagal "Norminių Rotaract klubo įstatų pavyzdį klubas priima savo įstatus. Visi konstitucijai
neprieštaraujantys "Norminių Rotaract klubo įstatų " pakeitimai, klubo laikomi būtinais ar
patogiais jo valdymui, daromi pagal "Norminių Rotaract klubo įstatų" nustatytą pakeitimų
tvarką.
Rotaract emblema
Dvyliktas straipsnis - Rotaract emblema
1. Rotaract emblema gali naudotis išimtinai tik Rotaract klubo nariai. Kiek vienam klubo nariui
leidžiama pagarbiai nešioti Rotaract emblemą kaip aprangos detalę ar kitokiais tinkamais būdais
ją demonstruoti. Šios teisės narys netenka išeidamas iš klubo ar klubui nutraukus veiklą.
2. Atskiri klubo nariai gali naudoti bendrą, klubo neidentifikuojančią, Rotaract emblemą, tačiau
patį klubą gali reprezentuoti tik emblema su jo pavadinimu.
Klubo gyvavimo laikotarpis
Tryliktas straipsnis - Gyvavimo laikotarpis
Klubas gyvuoja tol, kol jo veikla atitinka šios konstitucijos ir TR Rotaract programų politikos
reikalavimus. Jo veikla nutraukiama (a) pačiam klubui priėmus tokį sprendimą ir parodžius
iniciatyvą, (b) kai globojantis Rotary klubas, pasitaręs su apygardos valdytoju ir apygardos
Rotaract atstovu, atsisako globoti klubą, arba (c) TR sprendimu, jei klubo veikla nebetenkina
šios konstitucijos arba dėl kitų priežasčių.
Panaikinto klubo nariai praranda visas teises ir privilegijas, todėl negali nei asmeninėje, nei
grupinėje veikloje naudotis Rotaract pavadinimu ir emblema.
Keturioliktas straipsnis - Vykdomoji valdžia
Tik TR direktorių taryba turi teisę pakeisti konstituciją ir visi šios tarybos priimti "Norminės
Rotaract klubo konstitucijos" pakeitimai automatiškai įsigalioja.
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