LIETUVOS DAILĖS TERAPIJOS ASOCIACIJOS
Į STATAI

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos dailės terapijos asociacija (toliau vadinama – Asociacija) yra savanoriška
visuomeninė organizacija, vienijanti dailės terapeutus ir kitų artimų profesijų asmenis,
besidominčius dailės terapija bei taikančius jos metodus praktikoje sveikatos priežiūros,
socialinės apsaugos, švietimo, penitencinės veiklos srityse, sudaryta bendriems narių
poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir
įstatymams, Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, tenkinti bei įgyvendinti.

2.

ASOCIACIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Vienyti dailės terapeutus ir kitų artimų profesijų asmenis, besidominčius dailės
terapija bei taikančius jos metodus praktikoje, atstovauti jų teises, rūpintis jų profesiniu
tobulėjimu, profesinės veiklos sklaida ir teisine baze.

2.2.

Asociacijos uždaviniai tikslui įgyvendinti:

2.2.1. Rūpintis dailės terapeutų ir dailės terapijos metodų taikytojų profesine
kompetencija ir kvalifikacija;
2.2.2. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei,
ministerijoms, savivaldos institucijoms siekiant sukurti dailės terapeuto profesinės veiklos
reglamentavimo teisinę bazę;
2.2.3. bendradarbiauti su aukštosioms mokykloms ir teikti pasiūlymus bei rekomendacijas
dėl dailės terapijos specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo, bei dalyvauti rengiant
mokymo/studijų programas;
2.2.4. organizuoti supervizijas, intervizijas, įvairius mokymo, specialistų kvalifikacijos
kėlimo, mokslinius, patirties sklaidos ir kitokius renginius dailės terapijos srityje;
2.2.5. atsižvelgiant į Europos valstybėse patvirtintus ir taikomus profesinius dailės
terapijos standartus, inicijuoti LR įstatymus ir/ar jų pataisas, užtikrinančius dailės
terapijos paslaugų kokybę ir kvalifikuotą dailės terapeutų bei dailės terapijos metodų
taikymo praktiką;

2.2.6. atsižvelgiant į Europos studijų kokybės užtikrinimo nuostatas ir profesinius dailės
terapijos standartus, kurti LR standartus studijoms, podiplominiam mokymui, profesinei
praktikai, moksliniams tyrimams ir vykdyti šių principų laikymosi priežiūrą;
2.2.7. Skleisti ir populiarinti dailės terapijos idėjas, skatinti mokslinių tyrimų, praktinių
dailės terapijos metodų taikymą psichologijos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės
apsaugos ir kitose srityse bei rūpintis dailės terapijos paslaugų prieinamumu;
2.2.8. Atstovauti Asociacijos narius įvairiose šalies ir tarptautinėse institucijose ir
organizacijose, remti ir ginti Asociacijos narių profesinius, kultūrinius bei socialinius
interesus;
2.2.9. Bendradarbiauti su analogiškomis asociacijomis, valdžios institucijomis, švietimo,
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos, kultūros ir kitomis įstaigomis,
nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis Lietuvoje, Europoje ir kitose užsienio
valstybėse vykdant bendrus projektus, keičiantis informacija bei patirtimi.

3.

NARYSTĖ. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių
veikla atitinka LDTTA įstatuose nurodytas Asociacijos bendrąsias nuostatas, asociacijos
tikslus ir uždavinius bei laikosi narių teisių ir pareigų.
3.2.

Asociacija pripažįsta tris skirtingas narystės kategorijas:

3.2.1.Tikrasis narys
Tikraisiais nariais gali vadintis asmenys, dirbantys dailės terapeutais arba savo darbe
taikantys dailės terapijos metodus ir atitinkantis LDTTA profesinius reikalavimus
tikriesiems nariams (LDTTA dokumentas Nr.2015/1). Tai asmenys, savo darbe taikę dailės
terapijos metodus iki oficialaus specialybės statuso pripažinimo ir įgiję terapeuto
kvalifikacijos teises Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba Lietuvos dailės
terapijos taikymo asociajos nustatyta tvarka ( LDTTA dokumentas Nr. 2015/3). Taip pat
asmenys baigę oficialiai pripažintą dailės terapijos mokymo kursą ir įgijęs dailės terapeuto
kvalifikaciją, po oficialaus dailės terapeuto statuso pripažinimo Lietuvoje ir atitinkamtys
LDTTA reikalavimus tikriesiems asociacijos nariams.
Tikrieji nariai turi teisę būti išrinkti į Asociacijos tarybą, balsuoti ir priimti spendimus
Asocijacijos susirinkimuose.

3.2.2. Asocijuotas narys (kūrybinių metodų taikytojas)
Asocijuotu nariu gali tapti pretendentas besidomintis dailės terapija, taikantis dailės
terapijos metodus savo darbe, studijuojantis dailės terapiją, tačiau nesiverčiantis dailės
terapijos praktika. Dailės terapijos metodus gali taikyti savo profesinėje praktikoje, kuri
apibrėžta profesinės kompetencijos. Asocijuotas narys turi atitikti LDTTA profesinius
reikalvimus nariams ( LDTTA dokumentas 2015/1).

Jis gali balsuoti Asociacijos susirinkimuose, dalyvauti Asociacijos rengiamuose
kvalifikaciniuose mokymuose, gauti bendrojo pobūdžio informacinius leidinius. Asocijuoto
nario statusas nesuteikia teisės tiesiogiai teikti dailės terapijos paslaugų ar vadintis dailės
terapeutu.
3.2.3. Garbės narys
Garbės nariu gali tapti pretendentas finansiškai ar kitais būdais remiantis Asociacijos
veiklą, aktyviai padedantis dailės terapeuto specialybės įteisinimo, studijų organizavimo,
visuomenės informavimo bei kitose susijusiose srityse. Taip pat asmuo, taikęs dailės
terapijos metodus iki oficialaus specialybės įsteigimo ir savo veikla ypatingai nusipelnęs
dailės terapijos vystymui ir plėtrai Lietuvoje. Garbės nario statusas nesuteikia ir
nereikalauja iš pretendento tikram arba asocijuotam nariui reikalingos kvalifikacijos bei
nesuteikia teisės oficialiai vadintis dailės terapeutu. Garbės nario statusas nėra tiesiogiai
sietinas su dailės terapijos praktika, tačiau gali būti suteikiamas Tikrojo ir Asocijuoto nario
statusą turinčiam asmeniui. Garbės nariai negali būti išrinkti į Asociacijos tarybą, balsuoti
ir priimti spendimus Asociacijos susirinkimuose.
3.3. Naujų narių priėmimą bei atitinkamo nario statuso suteikimą svarsto Taryba,
remdamasi gautu raštišku pretendento pareiškimu ir motyvaciniu laišku.
3.4. Taryba priima sprendimą atviru balsavimu paprasta balsų dauguma ir per dvi
savaites informuoja apie priimtą sprendimą. Narystė įsigalioja pretendentui sumokėjus
stojamąjį ir nario mokesčius.
3.4. Taryba teikia Garbės narių vardus.
3.5.

Nariai turi teisę:

3.5.1. jungtis į nuolatines ir laikinas problemines sekcijas aktualioms profesinės veiklos
problemoms spręsti (tokių sekcijų kiekį, jų statusą nustato Taryba, atsižvelgiant į
Asociacijos tikslą ir uždavinius);
3.5.2 dalyvauti Asociacijos visuotiniuose susirinkimuose;
3.5.3 rinkti ir būti išrinktam į Tarybą bei kitus Asociacijos valdymo organus /tik Tikrieji
nariai ir Registruoti nariai/;
3.5.4. teikti siūlymus dėl Asociacijos ir juos ginti;
3.5.5 gauti informaciją apie Asociacijos darbą;
3.5.6.tikėtis pagalbos, atliekant dailės terapijos tyrimus ir juos publikuojant;
3.5.7.būti kitų organizacijų ar kūrybinių sąjungų nariu;
3.5.8. atsisakyti narystės;
3.5.9. informaciją apie Asociacijos veiklą nariai gauna Asociacijos svetainėje
www.ldtta.org ir elektroniniu paštu.
3.6.

Asociacijos narių pareigos:

3.6.1. vadovautis šiais įstatais;

3.6.2. dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.6.3. vykdyti Asociacijos organų įpareigojimus;
3.6.4. mokėti nario mokestį ;
3.6.5. laikytis Asociacijos Visuotiniame susirinkime patvirtinto Etikos kodekso;
3.7. Asociacijos narystė prarandama:
3.7.1. pareiškus norą išstoti ar faktiškai nutraukus ryšius;
3.7.2. pažeidus profesinės etikos normas;
3.7.3. nemokant nario mokesčio dvejus metus iš eilės.

4.

ASOCIACIJOS TEISĖS

4.1.

Asociacijos teises:

4.1.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą;
4.1.2. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijomis, jungtis
į susivienijimus, asociacijas (taip pat ir tarptautines) bei išstoti iš jų;
4.1.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
4.1.4. nustatyti savo organizacinę struktūrą, steigti fondus, struktūrinius padalinius;
4.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
4.1.6. turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams.
5.

ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1.

Asociacijos organai yra :

5.1.1. visuotinis narių (atstovų) susirinkimas;
5.1.2. Asociacijos Taryba (toliau – Taryba);
5.1.3. Asociacijos pirmininkas;
5.2. Asociacijos struktūra:
5.2.1. Finansinės priežiūros komisija;
5.2.2. Etikos komisija;
5.2.3. Asociacijos regioninės atstovybės.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdžios organas.
Visuotinis susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais, apie tai viešai paskelbus prieš 30
dienų iki numatytos Susirinkimo sušaukimo dienos. Jei nėra sąlygų sukviesti į susirinkimą

visus narius, atstovavimo tvarką nustato Taryba. Tarybai ar trečdaliui Asociacijos narių
pareikalavus, gali būti sušauktas neeilinis visuotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu,
jeigu jame dalyvauja (atstovaujama) daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Visuotinis narių
susirinkimas:
5.3.1. priima ir keičia (papildo) Asociacijos įstatus;
5.3.2. numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis;
5.3.3. išklauso Tarybos ir kitų valdymo organų ataskaitas;
5.3.4. 4 metams renka Tarybą ir Asociacijos pirmininką;
5.3.5. tvirtina pagrindines Asociacijos veiklos gaires;
5.3.6. renka ir atšaukia Finansinės priežiūros komisiją;
5.3.7. tvirtina Asociacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
5.3.8. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
5.3.9.tvirtina Asociacijos Etikos kodeksą;
5.3.10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau
kaip 1/2 Asociacijos narių;
5.3.11. Jei visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, viešai paskelbus prieš 30 dienų iki
numatytos pakartotinio susirinkimo sušaukimo dienos, šaukiamas pakartotinis susirinkimas,
kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių;
5.3.12. Visuotinis susirinkimas ir balsavimas gali vykti internetinėje erdvėje;
5.3.13. Regioninių atstovybių vadovai susirinkimui atsiskaito už savo veiklas;
5.3.14. Susirinkimas sprendžia asociacijos buveinės keitimo klausimus.
5.4.
Asociacijos taryba: Asociacijai vadovauja Taryba, kurią sudaro 7 Asociacijos
nariai. Tarybos nariai iš savo tarpo renka pirmininko pavaduotoją, atsakingąjį sekretorių ir
iždininką.
5.4.1. Taryba yra kolegialus organas, renkamas keturių metų laikotarpiui.
5.4.2. Taryba sprendžia visus Asociacijos veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priklauso
visuotinio susirinkimo ir asociacijos pirmininko kompetencijoms. Tarybos posėdžio
sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir galioja, kai posėdyje dalyvauja daugiau
kaip 2/3 Tarybos narių.
5.4.3. Taryba priima sprendimus dėl Asociacijos regioninių padalinių steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo.
5.4.4. Taryba ruošia ir tvarko dokumentus, susijusius su Asocijacijos dalyvavimu Europos
dailės teapijos asociacijų federacijoje.

5.4.5. Taryba nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį bei narių mokesčių dydį, jų
mokėjimo tvarką, patvirtintą atskiru dokumentu.;
5.4.6. Taryba priima prašymus dėl regioninių atstovybių steigimo.
5.5.

Asociacijos pirmininkas:

5.5.1. atstovauja Asociacijai teismuose, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo
institucijose, taip pat santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5.5.2. vadovauja visuotinio susirinkimo ir Tarybos posėdžiams;
5.5.3. tvarko Asociacijos turtą ir atsako už jo panaudojimą;
5.5.4. rūpinasi lėšomis, reikalingomis Asociacijos veiklai.
5.6.Asociacijos regioninės atstovybės :
5.6.1. savo veikloje vadovaujasi atstovybės nuostatais ir Tarybos sprendimais;
5.6.2. iš savo narių renka regioninės atstovybės valdybą ir pirmininką;
5.6.3. regioninė atstovybė , turinti juridines teises, už savo prievoles atsako savo turtu;
5.6.4. Asociacijos regioninės atstovybės gali būti steigiami kituose Lietuvos Respublikos
miestuose, esant ne mažiau, kaip penkiems Asociacijos nariams, pateikus prašymą Tarybai.
5.7. Finansinės priežiūros komisiją renka visuotinis asociacijos narių suvažiavimas 4
metams. Finansinės priežiūros komisija tikrina Tarybos finansinę veiklą ir dokumentaciją
bei savo išvadas pateikia visuotiniam susitikimui. Nustačius pažeidimus, komisija turi teisę
pareikalauti, kad pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai ištaisyti.
5.8. Asociacijos Etikos komisija sudaro komisijos pirmininkė(-as) ir du nariai, visus juos
išrenka visuotinis asociacijos narių suvažiavimas 4 metams.
5.8.1. Etikos komisija nagrinėja LDTTA Etikos kodekso pažeidimus. Etikos kodekso
pažeidimų pareiškimo ir jų nagrinėjimo tvarka yra apibrėžta LDTTA Etikos kodekse;
5.8.2. etikos komisija išnagrinėjusi pareiškimus dėl LDTTA nario etikos kodekso pažeidimo
pateikia išvadas raštu LDTTA tarybai. Etikos komisijos išvados yra rekomendacinio
pobūdžio. Galutinį sprendimą dėl skundo apie etikos kodekso pažeidimus priima LDTTA
Taryba.

6. TURTAS IR LĖŠOS
6.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas,
reikalingas įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti
įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.
6.2.

Asociacijos lėšas sudaro:

6.2.1. narių mokesčiai;
6.2.2. juridinių bei fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
6.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
6.2.4. lėšos, skirtos konkrečioms programoms remti;
6.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
6.2.6. skolintos kapitalo lėšos;
6.2.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
6.3. Asociacijos turtas ir lėšos gali būti naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti ir realizuoti.
7.

ASOCIACIJOS VEIKLOS PABAIGIMAS

7.1.
Asociacijos veikla pasibaigia Asociacijos visuotinio susirinkimo 2/3 narių (atstovų)
sprendimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytu valstybinės institucijos
sprendimu;
7.2. Visus klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos pasibaigimu, sprendžia Visuotinio
susirinkimo išrinkta likvidacinė komisija.
7.3. Likviduojamos Asociacijos turtas ir lėšos naudojami likvidacinės komisijos nustatyta
tvarka, nepažeidžiant galiojančių įstatymų, sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius
su kreditoriais ir darbuotojais.
7.4. Viešų pranešimų skelbimo šaltinis Lietuvos respublikos dienraštis Lietuvos rytas.
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