
NARIO KNYGA

1. TIKSLAI ir PRINCIPAI (Goals and principles)
Įstatai (Statute)
RT organizacijos tikslus ir įstatus tvirtina Pasaulinė Taryba ir Tarptautinė
RT  organizacija.  Kiekviena  nacionalinė  organizacija  gali  turėti  savus
nuostatus,  per  daug  nenutolstančius  nuo  bendrųjų.  Pasaulinės  Tarybos
įstatai  buvo  patvirtinti  1960m.,  Švedijos  RT  įstatai  patvirtinti  1976m.
Skövde’je,  o  Tarptautinės  Organizacijos  įstatai  patvirtinti  Klagenfurt’e
1991.
Organizacijos pobūdis. (Type of the organisation)
RT organizacija yra tarptautinė, nepolitinė, nepelno siekianti organizacija,
vienijanti  įvairių  profesijų  22-40  metų  amžiaus  vyrus,  siekianti  bendra
veikla ugdyti kitų žmonių pažiūrų bei profesijų supratimą ir pagarbą.
Amžiaus ribos (Age limits)
Amžiaus ribos yra nustatytos tam, kad diskusijose visi galėtų laisvai reikšti
savo mintis, nesivaržydami vyresnių ir labiau patyrusių asmenų. Amžiaus
ribos daro organizaciją gyvą, nes ji turi būti pastoviai atnaujinama jaunais
nariais, išėjus tiems, kam sukanka 40.
Pavadinimas (The name of the organization and its origins)
Pavadinimas kilo iš legendos apie karalių Artūrą ir apvaliojo stalo riterius.
Organizacija  remiasi  tais  pačiais  principais,  nustatytais  karaliaus  Artūro
dvare:  niekas  nėra  viršesnis  už  kitą,  visi  yra  lygūs  ir  turi  lygias  teises
kalbėti  apie  savo problemas,  taip  pat  ir  reikšti  savo nuomonę apie  kitų
požiūrius. 
Įstatų tikslas ir esmė (essence of Goals and objects)
Įstatai (§§1-49)yra suskirstyti į penkis skyrius, apimančius tikslus, narystę,
klubų veiklą, administravimą, padalinius ir bendras nuostatas.
Švedijos RT organizacijos įstatai gali būti apibūdinti kaip mini taisyklių,
kurių turi laikytis organizacijos nariai ir valdyba, rinkinys. Pagal įstatus,
klubo nariu negali būti laikomas tas, kas pažeidžia darbo etikos taisykles ir
akivaizdžiai prieštarauja esminėms organizacijos nuostatoms. 
Įstatų užduotis yra užtikrinti, kad:

organizacijos tikslai išliktų tokie, kokius jam suteikė jo įkūrėjai,
kad organizacijos tikslai ir priemonėmis būtų suderinti.
kad narystė klube būtų suvokiama kaip garbė, kad taip didėtų
klubo galimybės tarnauti visuomenei. 

Nario atsakomybė (Responsibilities of the member)
Šios  idealistiškos  išorinės  nuostatos  sutampa  su  vidinėmis.  Įstatai
reikalauja, kad kiekvienas narys būtų geranoriškai nusiteikęs kurti laisvą ir
geranorišką atmosferą kiekviename klubo susitikime, gerbtų kitų nuomonę
ir skatintų tarpusavio pasitikėjimą. 
Organizacijos įstatai pradedami programos paaiškinimu, nurodančiu aiškią
veiklos kryptį. 
Nepolitiškumo principas (Principal of nonpoliticality)
Idealistiškieji RT organizacijos įstatai ypač pabrėžia tai, kad ši organizacija
yra  neangažuota  politiškai.  Tai  reiškia,  kad  joje  nesvarstomi  partijų
politikos  klausimai  (§1).  Tai  kad  ši  organizacija  yra  politiškai  neutrali,
nereiškia, kad jos nariams draudžiama laisvu metu užsiimti politine veikla.
Organizacijoje  svarbiausia  solidarumo  principas.  Ji  neatsiriboja  nuo
politinio gyvenimo apskritai, tačiau jos įstatai būtų pažeisti tuomet, jeigu ji
susivienytų  su  kokia  nors  politine  organizacija  arba  leistųsi  veikiama
politinių  nuostatų.  Tai  prieštarautų  pagrindiniam  RT  organizacijos
neutralumo principui. 
Tolerancijos principas (Principal of tolerance)
Tai, kas pasakyta apie politiką, galioja ir su religija susijusiems dalykams.
Organizacijoje  draudžiama  ir  rasinė  diskriminacija.  Kadangi  RT
organizacijos  pagrindinis  tikslas  yra  ugdyti  pagarbą  žmonijai,  visoms
tautybėms, rasėms ar religinėms pažiūroms, tolerancijos principas čia turi
būti suprastas giliau, nei kaip paprasčiausia neutrali laikysena. Kiekvienas
narys  turi  aktyviai  priešintis  bet  kokioms  diskriminacijos  tendencijoms.
Pasyvus požiūris į šias problemas prieštarautų organizacijos nuostatoms. 
Normos (Norms)
Be šių bendrųjų idėjinių nuostatų, klubo įstatai taip pat aprašo ir techninius
klubo  įstatus,  be  kurių  negali  apsieiti  bet  kokia  organizacija.  Tai  yra
pagrindas, ant kurio laikosi visa klubo veikla, todėl visiems klubo nariams
privalu jų laikytis. 
Įstatų vykdymas (use of Statute)
Organizacijos veikimo laisvės principas reiškia, kad kiekvienas narys gali
laisvai taikyti įstatus savo veiklai, tačiau jis turi būti pasiruošęs atsakyti už
pasekmes juos pažeidus. Atsakomybę už pažeidimus taip pat reglamentuoja
įstatai. 
Atsakomybė (Responsibility)
Tokios  įstatuose  nurodomos  bausmės,  kaip  nušalinimas  nuo  pareigų  ar
išmetimas  iš  organizacijos,  taikomos,  žinoma,  tik  kraštutiniais  atvejais,
norint  įskiepyti  pagarbą  mažesnėms  bausmėms.  Tai  yra,  pavyzdžiui,

piniginės bausmės už neatvykimą į susirinkimą (§7). Pagrindinis principas,
užtikrinantis  įstatų  autoritetą,  vidinė  narių  vienybė  ir  lojalumas.  Be  šių
faktorių negali veikti ir kiti. Organizacija gali efektyviai veikti tik tuomet,
kai  jos  nariai  būtinybę  paklusti  įstatams  suvokia  kaip  savaime  aiškų
dalyką, o ne kaip patogią galimybę tam tikrais atvejais.
Apimtis (Scope and size of the statute)
Įstatų efektyvumas priklauso nuo bendros organizacijos orientacijos. Įstatai
yra tik darbinis instrumentas,  kurio prireikia paskaitų ar diskusijų  metu.
Kaip  ir  kitose  organizacijose,  taisyklės  įtvirtina  kiekvieno  nario  teises
kolektyve ir numato konkrečius galimų problemų sprendimo būdus. Įstatai
tėra tik karkasas, kurio turinys turi būti užpildytas asmenine iniciatyva, o
ne baugi ir gąsdinanti pabaisa. 

2. ISTORIJA (History)
2.1. Judėjimo atsiradimas (Origins of the movement)
Dvidešimt aštuonerių metų Norvich’o Rotari klubo narys Luisas Marčesis
jautėsi  gana  vienišas  savo  amžiaus  grupėje.  1926  jis  iškėlė  pasiūlymą
sukurti Rotari organizacijoje atskirą jaunesnių žmonių pogrupį, tačiau šis
pasiūlymas  buvo  atmestas.  Tada  jis  nusprendė  sukurti  atskirą  klubą
pagrįstą Rotari klubo principais. Jis buvo pastebėjęs, kad jaunesni nariai
dažnai varžosi laisvai reikšti savo nuomonę vyresnių žmonių akivaizdoje, ir
kad  jiems  sunku  užmegzti  kontaktus  su  kitų  specialybių  atstovais,  kad
jiems tiesiog trūksta  draugų.  1927m.  kovo 14d.  Norvich’e buvo įkurtas
pirmasis klubas, iš kurio išaugo didžiulė tarptautinė organizacija.
2.2. Šūkis  “Perimti,  pritaikyti,  gerinti”  (Slogan  „Adopt  Adapt

Improve“)
Klubo pavadinimą ir motto Marčesis sugalvojo išgirdęs Velso princo kalbą
per pramonininkų suvažiavimą Birmingeme 1927m. Joje nuskambėjo tokie
žodžiai:  “Jaunieji  šios  šalies verslininkai  ir  profesionalūs tarnautojai  turi
susėsti kartu už apskrito stalo, aptarti, kaip perimti metodus, kurie praeityje
pasirodė efektyviausi, kaip juos pritaikyti šiems besikeičiantiems laikams
ir, kur įmanoma, juos gerinti”. Tai ir tapo naujojo klubo šūkiu: “Perimti-
pritaikyti-gerinti”.
2.3. RT plėtra į kitas šalis (Expansion of the movement to other

countries)
Kai Marčesis įkūrė pirmąjį klubą Norvich’e, idėja labai greitai pasklido, ir
1929m. birželio mėnesį Anglijoje jau buvo įsikūrę 16 RT klubų. Tada ir
buvo įkurta pirmoji nacionalinė organizacija.  1933m. organizacija nutarė
išplėsti  savo  veiklą  tarptautiniu  lygiu.  1936m.  pirmasis  RT  klubas  už
Anglijos ribų buvo įkurtas Danijoje, o 1947m. buvo sukurta Tarptautinė RT
organizacija (RTI), kuri iki 1961m. (kai buvo išardyta) apėmė daugumos
Vakarų  Europos  šalių,  pietų  Afrikos  ir  Azijos,  Naujosios  Zelandijos
nacionalines  organizacijas  ir  atskirus  kai  kurių  pasaulio  šalių  klubus.
1991m.  RTI buvo atkurta  su tikslu išplėsti  savo idėjas tarp vyrų iki  40
metų. 1993m. RT organizacijai priklausė 55.000 narių iš šių pasaulio šalių:

Belgijos
Bermudų
Botstvanos
Brazilijos
Bulgarijos 
Burundžio
Kanados
Kongo 
Kipro
Danijos
Elfensbenskusten
Estijos
Etiopijos
Suomijos
Prancūzijos
Jungtinių Arabų Emiratų
Gibraltaro
Graikijos
Grenlandijos
Olandijos
Honkongo
Airijos
Islandijos

Indijos
Izraelio
Italijos
Kenijos
Kuveito 
Korėjos
Lesoto
Latvijos
Lichtenšteino
Liuksemburgo
Madagaskaro
Malavio
Maltos
Maroko
Mauritanijos
Mozambiko
Namibijos
Norvegijos
Naujosios Zelandijos
Omano
Lenkijos
Portugalijos
Kataro

Rumunijos
Ruandos
Saudo Arabijos
Šveicarijos
Slovakijos
Didžiosios Britanijos
Surinamo
Švedijos
Svazilando
Pietų Afrikos
Tanzanijos
Čekijos
Tuniso
Vokietijos
Ugandos
Ukrainos
Vengrijos
JAV
Zairo
Zambijos
Zimbabvės
Austrijos

2.4. RT Švedijoje (RT in Sweeden)
Į Švediją RT judėjimas atkeliavo iš Danijos. 1943m. Helsingborg’o mieste
buvo  įkurtas  pirmasis  RT  klubas,  bendradarbiaujantis  su  Rotari  klubu.
Tačiau  dabar  Švedijos  nacionalinė  RT  organizacija  yra  visiškai
nepriklausoma nuo Rotari. 
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Antrasis klubas buvo įkurtas 1946m. Göteborg’o mieste, o trečiasis 1947
Stokholme.  Nacionalinė  Švedijos  RT  organizacija  (RTS)  buvo  įkurta
1947m. 1993m. ji vienijo 151 klubą, iš kurių 149 yra aktyviai veikiantys, ir
kuriuose yra apie 2200 narių. 

3. KLUBO VEIKLA (Activities of the Club)
3.1. Organizacija ir valdyba (Organisation and the Board)
Kiekvieno nario aktyvumas (Activeness of every member)
RT klubo  nariai  turi  aktyviai  bendradarbiauti  visuose  klubo  reikaluose.
Klubas  reikalauja  pozityvios  kiekvieno  nario  pozicijos,  viena  valdyba
negali viskuo pasirūpinti. Kiekvienas narys turi būti suinteresuotas gauti iš
savo  narystės  kuo  daugiau  naudos.  Dauguma  narių  yra  jauni  ir  labai
užsiėmę žmonės, todėl visi turi būti suinteresuoti organizuoti susirinkimus
taip, kad po to kiekvienas galėtų pasakyti, jog vakaras praėjo naudingai.
Yra  viena  sena  tiesa,  kuri  galioja  ir  RT:  gauni  tiek,  kiek  pats  duodi.
Susidomėjimas turi kilti kartu su bendradarbiavimo džiaugsmu, ir kuo jis
didesnis, tuo stipresnė klubo dvasia. 
Narys, kuris aktyviai dalyvauja klubo veikloje, aukoja jam dalį savo laiko,
tačiau tas įdėtas darbas atsiperka tuo, kad yra pajuntamas pasididžiavimas
galėti kurti ir dalyvauti gyvoje veikloje. 
Veikla (activities)
Taisyklių, ribojančių klubo veiklą, yra labai mažai. Santykiai kiekviename
klube yra labai skirtingi, todėl per didelė taisyklių gausa gali pradėti kirstis
su pagrindinėmis klubo idėjomis. Svarbiausia yra klubo dvasia, todėl labai
svarbu yra laikytis įstatų  §1 nurodyto reikalavimo. Asmeninei iniciatyvai
paliekama daug erdvės, kad griežtos taisyklės nevaržytų darbo. Kartais gali
kilti rizika, kad kelios stiprios asmenybės imtų dominuoti klubo veikloje.
Tačiau jei visi nariai yra vienodai aktyvūs, tai atsitikti neturėtų.
Narių skaičius (number of members)
Kad klubo veikla būtų kuo efektyvesnė, klubas turi vykdyti organizacijos
valdybos  nurodymus.  Narių  skaičius  nėra  fiksuotas.  Dažniausiai
rekomenduojama, kad klubuose būtų po 15 - 20 narių. Tačiau kiekvienas
klubas  turi  teisę  pats  nutarti,  koks  narių  skaičius  jam  tinkamiausias.
Vienintelis  reikalavimas,  kuris šiuo klausimu gali būti  keliamas, yra tai,
kad pagrindinis narių tikslas yra susipažinti, bendrauti su įvairių profesijų
atstovai,  todėl klubai  neturėtų  būti  per dideli.  Klubas neturėtų būti  per
mažas,  kad  netaptų  “išrinktųjų”  rateliu,  bet  negali  būti  per  didelis,  kad
jame nedingtų bendrumo dvasia. Naujai įkurtame klube turėtų būti bent 12
narių. 
Organizacija (organisation)
Dalis klubų greta valdybos išsirenka ir atskirus komitetus, atsakingus, pvz,
už programų vykdymą, švenčių organizavimą, naujų narių ieškojimą ir t.t.
Toks užduočių paskirstymas yra  gana  naudingas,  nes į  konkrečią  veiklą
įtraukiama daugiau žmonių ir kartu sumažinama valdybos darbų našta. 
Klubo valdyba (the board of the club)
Pagal  įstatus,  klubo  valdybą  turi  sudaryti  mažiausiai  keturi  nariai:
pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir vadybininkas. Ji gali būti papildyta
vice pirmininko ir vice sekretoriaus pareigomis. Valdyba yra atsakinga už
tai, kad klubo veikla atitiktų RT dvasią ir kad nenukryptų nuo įstatų. 
Pirmininkas (Chairman)
Valdybos  pirmininkas  savo  vadovavimo  metais  diktuoja  savo  taisykles
klubo veiklai. Jis yra pagrindinė klubo figūra su savo iniciatyva ir idėjomis.
Nuo jo labai daug priklauso tai, ar RT veikla turi kokią nors reikšmę jam
pačiam, klubo nariams ir visuomenei. 
Dažnai yra labai naudinga tai, kad metus prieš tapdamas pirmininku, narys
būtų padirbėjęs klubo valdyboje, kad vadovavimo metai nebūtų per trumpi
jo idėjoms įgyvendinti. 
Savaime aišku, kad pirmininkas privalo išmanyti tam tikrus formalumus,
kad galėtų vadovauti susirinkimams. 
Pirmininkas yra atsakingas:

a) už  tai,  kad  klubas  veiktų  nenukrypdamas  nuo  RT
nuostatų ir idėjų.

b) už  tai,  kad  susirinkimai  būtų  gerai  paruošti  ir
pravesti. Tai nereiškia vien tik to, kad kad turi būti
surastas  pranešėjas.  Brangus  laikas,  kurį  nariai
paskiria  klubui,  turi  būti  išnaudotas  teisingai  ir
naudingai.  Todėl  būtų  labai  gerai,  jei  prieš
susirinkimus  pirmininkas  ir  sekretorius  aptartų  jų
eigą,  sudarytų  tikslų  planą.  Būtų  geriausia,  jei  tai
įvyktų  dieną  prieš  susirinkimą,  kad  užtektų  laiko
būtiniems pakeitimams.

c) už tai, kad pranešėjas būtų tinka mai sutiktas ir kad
būtų pasirūpinta visomis reikalingomis vaizdinėmis
priemonėmis. Pirmininkas yra visiškai atsakingas už
pranešėjo  globą,  todėl  turi  tinkamai  jį  pristatyti  -

trumpai bet išsamiai. Negalima pamiršti, kad kalbėti
turi  pranešėjas,  o  ne  pirmininkas.  Po  pranešimo
reikia  pasirūpinti,  kad  užsimegztų  diskusija.
Pranešėją  dera  priimti  labai  taktiškai  ir  net  raštu
padėkoti už paskirtą laiką. 

d) už  tai,  kad  visi  svečiai  būtų  maloniai  sutikti  ir
tinkamai susodinti už stalo. 

e) už  tai,  kad  klubas  bendradarbiautų  ir  dalintųsi
informacija su kitais klubais.

f) už tai,  kad  sekretorius  registruotų  naujus  narius  ir
nedelsdamas  praneštų  naują  informaciją  apygardos
valdybos pirmininkui (DO) ir žiniaraščio redaktoriui.

g) už tai,  kad kiti  valdybos nariai  ir  komitetai  atliktų
savo užduotis. 

h) už  tai,  kad  klubas  būtų  deramai  atstovaujamas
apygardos  valdybos  posėdžiuose.  Į  juos  paprastai
deleguojamas  klubo  pirmininkas,  tačiau  jeigu  jis
negali, gali būti išrenkamas ir kitas atstovas. 

i) už  tai,  kad  būtų  palaikomi  derami  ryšiai  su
apygardos valdyba, kuriai klubas atsiskaito už savo
veiklą. 

j) už tai, kad naujiems nariams būtų suteikiama pilna
informacija  apie  klubo  veiklą  ir  iš  jų  laukiamą
atsakomybę(žr.§7).

Sekretorius (Secretary)
Sekretoriaus  pareigos  labai  plačios  ir  labai  reikšmingos  klubo  veiklai.
Svarbiausia  jo  užduotis  -  rašyti  klubo žiniaraštį,  kuris,  iš  vienos  pusės,
kuria klubo įvaizdį pasaulyje, ir iš kitos pusės kelia jo nariams įkvėpimą
dalyvauti  susirinkimuose.  Žiniaraštis  turėtų būti  nustatytos  formos.  Apie
turinį rašoma 3.3 skyriuje. Kita svarbi užduotis yra greitai atsakyti į gautus
laiškus, kad būtų palaikomi glaudūs ryšiai su kitais klubais ir valdybomis. 
Sekretorius yra atsakingas už tai, kad:

a) klubo  žiniaraščiai  būtų  išsiųsti  nustatytu  laiku  ir
laiku  pasiektų  adresatus.  Žiniaraščiai  turi  būti
išsiunčiami kas keturiolika dienų.

b) kad  klubo įrašuose  būtų  fiksuojamas  lankomumas,
skaitytos paskaitos, valdybos protokolai. 

c) kad per klubo susirinkimus būtų rašomi protokolai ir
kad valdybos nutarimai būtų įteikiami pirmininkui ir
kitiems valdybos nariams. 

d) kad  būtų  atidžiai  registruojama  klubo
korespondencija. 

e) kad  klubo  dokumentai  būtų  nuolat  atnaujinami,  o
pranešimai  apie  naujus  narius  arba  kitus
pasikeitimus nedelsiant perduodami rajono valdybai.

f) kad tuoj po rinkimų (ne vėliau, kaip iki gegužės 1d)
klubo žiniaraščio redaktorius gautų informaciją apie
naują valdybą.

g) kad klubo žiniaraščio redaktorius iki nustatyto laiko
paruoštų klubo dokumentų korektūras. 

h) kad valdyba būtų informuota apie tai, kad kurio nors
nario lankomumas yra nepakankamas. 

i) kad  valdybai  būtų  nedelsiant  pranešta  apie  narių
adresų  pasikeitimą,  kad  jie  visuomet  galėtų  būti
pasiekiami. 

j) kad  su  ankstesnių  metų  sekretoriumi  būtų  aptarti
klubo  dokumentai  ir  narių  sąrašai,  kad  jie  būtų
pastoviai atnaujinami. 

Iždininkas (treasurer)
Iždininko pareigos yra tvarkyti klubo iždą. Visi finansiniai įrašai turi būti
labai tikslūs, kad kiekviename susirinkime iždininkas galėtų pranešti apie
finansinę klubo padėtį.  Iždininkas privalo nuolat ieškoti  būdų kaip kasą
papildyti ir taip stiprinti klubo veiklą. 
Iždininkas kartu su pirmininku pasirašo ant dokumentų.
Kad galėtų skatinti tarpklubinę veiklą, kai kurie klubai yra susikūrę savo
lėšų  kėlimo  fondus,  rengdami  loterijas,  pardavinėdami  dainų  knygas  ir
panašiai. Už tokio fondo kūrimą atsakingas iždininkas. 
Iždininko pareigos:

a) užtikrinti,  kad  stojamieji  ir  nario  mokesčiai  būtų
registruojami. 

b) užtikrinti,  kad  klubo  lėšos  būtų  panaudojamos
pelningai. 
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c) parūpinti RT organizacijos ženkliukų ir kitų atributų
klubo  nariams  įsigyti  (gaunama  iš  nacionalinės
organizacijos kanceliarijos).

d) užtikrinti,  kad  narys,  nesumokėjęs  nustatyto  nario
mokesčio, būtų pašalintas. 

e) užtikrinti,  kad  mokesčiai  nacionalinei  organizacijai
būtų sumokami laiku. 

Klubo vadybininkas (Clubmaster)
Vadybininko pareiga yra užtikrinti,  kad visos praktinės detalės būtų kuo
geriau  paruoštos  susirinkimams,  kad  maistas  atitiktų  nustatytą  kainą.
Vadybininkas turėtų vadovauti ir švenčių komitetui, jeigu toks būtų įkurtas.
Vadybininko pareigos:

a) užtikrinti,  kad  narių  lankomumas  ir  susirinkimų
svečiai būtų registruojami. 

b) prieš susirinkimus įteikti pirmininkui svečių sąrašus,
kuriuose turėtų būti  svečio pavardė ir,  jei reikia,  kito RT
klubo pavadinimas.

c) užtikrinti, kad klubo inventorius būtų saugomas.
d) užtikrinti, kad susirinkimo dalyviai būtų surašyti, ir

sąrašas perduotas sekretoriui. 
e) užtikrinti, kad būtų paruoštas svečių susodinimo prie

stalo planas arba paruoštas burtų traukimas.
f) užtikrinti,  kad  svečiai  būtų  priimti  tinkamai  ir

pasodinti deramoje vietoje prie stalo.
g) užtikrinti,  kad  naujieji  klubo  nariai  per  pirmąjį

susirinkimą būtų sodinami prie labiausiai patyrusių narių. 
Kiti valdybos nariai (other members of the board)
Vicepirmininko  ir  vicesekretoriaus  pareiga  -  spręsti  visus  eilinių  klubo
narių klausimus, taip pat dalintis visomis kitomis užduotimis. Pavyzdžiui,
vicepirmininkas turėtų sekti,  kad naujų narių paieška nenutrūktų,  ir  kad
naujieji nariai būtų tinkamai priimti. 
Kiekvienam  klubui  būtų  naudinga  išsirinkti  žmogų,  atsakingą  už
tarptautinius kontaktus (IK). Tai galėtų daryti netgi buvęs pirmininkas. Jis
būtų atsakingas už santykių su klubais kitose šalyse palaikymą. 
3.2. Sueigų forma (the form of the meetings)
Valdybos atsakomybė. 
Klubo sueigos yra klubo gyvenimas. Todėl yra ypatingai svarbu, kad jose
vyrautų gera atmosfera, kad jos būtų dalykinės, bet kartu ir linksmos bei
draugiškos.  Vadovybė  turi  suprasti,  kad  klubo  narių  laikas  yra  labai
brangus, ir kad ant jos pečių guli visa atsakomybė. 
Aktyvus bendradarbiavimas (active colaboration of members)
Kiekvienas narys turi suprasti, kad sueigos sėkmė priklauso ir nuo jo paties
aktyvaus  bendradarbiavimo.  Tai  aprašoma  ir  §7.  Kuo  daugiau  narių
įsisąmonins, kad tik aktyvus kiekvieno nario bendradarbiavimas yra sueigų
pasisekimo pagrindas,  tuo  daugiau  naujų  narių  galima  sudominti  klubo
veikla. Geriau daugiau trumpų programos punktų, negu mažai, bet ilgų. 
Privalomas dalyvavimas (mandatory attendance)
Į sueigą neatvykti narys gali tik dėl ypatingai svarbių priežasčių. Jei narys
neatvyksta į 50% sueigų per tam tikrą laiką, valdyba turi imtis atitinkamų
priemonių. Čia turėtų būti laikomasi požiūrio, kad tą vietą tuomet galėtų
užimti kas nors kitas. 
Išimtys (exclusions)
Kad klube būtų reprezentuojama kuo daugiau profesijų, yra nutarta,  kad
kai  kurių  narių,  negalinčių  dalyvauti  visuose  klubo  susirinkimuose  dėl
darbo  reikalų,  lankomumas  nebūtų  registruojamas,  jei  jie  yra  iš  anksto
pranešę, kad galės dalyvauti tik pusėje klubo susirinkimų per metus. Tačiau
tokie nariai vis tiek turi sumokėti pilną nario mokestį. 
Sueigų vieta (meeting venues)
Kai kurie klubai rengia savo sueigas restoranuose ar panašiose vietose, kai
kurie  turi  savo salę,  kai  kurie  renkasi  namuose.  Susirinkimo,  ruošiamo
namuose, išlaidos pilnai sumokamos namų šeimininkui,  tačiau jos neturi
viršyti nustatytos ribos. 
Sueigai skirtos išlaidos (meeting expenses)
Yra ypatingai svarbu pabrėžti, kad klubo išlaidos turi būti kiek įmanoma
mažesnės, kad dideli nario mokesčiai neužkirstų kelio kam nors dalyvauti
klubo veikloje. 
Svečiai (guests)
Nariai  turi  teisę,  jeigu  nebūna  skelbta  specialių  nurodymų,  atsivesti  į
susirinkimą vieną svečią. Svečiams negalima žadėti narystės klube, nes tai
gali sukelti viltis ir nusivylimą. Buvę klubo nariai taip pat gali dalyvauti
sueigose, bet pageidautina, kad tai nebūtų per dažnai, kad nebūtų pažeistas
klubo atjauninimo principas. 
Programa (meeting agenda)
Klubo  sueigų  programa  turi  kelis  griežtai  nustatytus  punktus.  Savaime
suprantama, kad programa turi būti turininga, kad keltų susidomėjimą, bet
joje turi būti keli punktai, kurie kurtų tradiciją. Susirinkimuose, kuriuose

turi  būti  pristatomas  naujas  narys,  tiems  punktams  turėtų  būti  suteikta
papildomo iškilmingumo. 
Programą galėtų sudaryti šie punktai:

 Susirinkimas,susipažinimas  ir  pasisveikinimas  su
pranešėju, klubo nariais.

 Vaišės  (tiek  maistas,  tiek  gėrimai)  turėtų  būti  labai
paprastos. 

 Sueigos  atidarymas  ir  reikalų  aptarimas.  Sveikinamasis
pirmininko  žodis.  Yra  labai  svarbu,  kad  pirmininkas
išmoktų svečių vardus. Svarbiausių klubo reikalų aptarimas
yra  labai  svarbus  punktas,  kuris  neturėtų  būti
praleidžiamas. 

 “Trijų  minučių”  pranešimas.  Tai  punktas,  kurio  nederėtų
praleisti,  bet  reiktų  tekti  jam didelę  svarbą  ir  gerai  jam
pasiruošti. Jo turinys galėtų būti susijęs su pranešėjo tema,
arba su bendrosiomis RT organizacijos idėjomis. Po “trijų
minučių”  neturėtų  būti  jokių  diskusijų,  o  žodis  iš  karto
suteiktas pranešėjui. 
Labai  svarbu pabrėžti,  kad  diskusijų  tikslas  nėra  pasiekti
bendrą nuomonę kuriuo nors klausimu, bet aptarti problemą
iš įvairių pusių. Svarbiausia yra tai, kad klubo nariai įgautų
sugebėjimų geriau suprasti ir gerbti kitas nuomones. 
“Trijų minučių” pranešimą reikėtų skaityti gana anksti, kad
paskui nepritrūktų jam laiko.

 Kitų klubų laiškų aptarimas, pirmininko ir nario, atsakingo
už tarptautinius santykius,  ataskaita,  pranešimai  apie kitų
klubų veiklą užsienyje yra galimas programos punktas.

 Svarbių reikalų aptarimas.

 “Darbo  dienos”  aptarimas  -  kai  vienas  iš  narių  pasakoja
apie  savo  praėjusią  darbo  dieną,  kad  kiti  nariai  geriau
suprastų kitų profesijų kasdienybę. 

 Pranešimas  dažniausiai  yra  sueigos  branduolys,  turintis
pagilinti narių žinias ir suteikti rimtą pagrindą diskusijoms.
Todėl  pranešėjas  turi  būti  parinktas  labai  atsakingai,  ir
užprašytas  labai  iš  anksto.  Valdyba  visuomet  turėtų  būti
pasiruošusi  alternatyvų  planą,  jeigu  kartais  pranešėjas
negalėtų atvykti. Jeigu pranešėjas yra ne klubo narys, būtų
mandagu leisti jam pradėti pranešimą kaip galima anksčiau,
nukeliant aktualių klausimų sprendimą vėlesniam laikui. 

 Vienas  vakaras  per  sezoną  turėtų  būti  skirtas  vien  klubo
reikalų  sprendimui,  kada  klubo  nariai  galėtų  susitikti  ir
aptarti svarbiausius reikalus. 

 Kai kurie klubai turi tradiciją apsilankyti įvairiose įmonėse
ar įstaigose keletą kartų per sezoną. Tai šiek tiek paįvairina
programą ir suteikia medžiagos diskusijoms. 

 RT klubo draugystė galėtų neapsiriboti tik ryšiais viename
klube. Kokį kartą per sezoną reikėtų surengti bendrą sueigą
su kito miesto klubu.  Svečių klubo nariams lankomumas
tokiame bendrame susirinkime taip pat privalomas, kaip ir
nuosavame klube. 

Keli pasiūlymai valdybai (some proposals to the Board)
Klube  turėtų  galioti  bendras   principas,  kad  valdyba  turėtų  būti  nuolat
atvira naujoms idėjoms ir galimybėms, kad sueigos būtų kuo įdomesnės ir
naudingesnės. Todėl yra labai naudinga studijuoti kitų klubų žiniaraščius ir
pasinaudoti jų idėjomis ar net pasikviesti tą patį pranešėją. 
Pranešimas turi suteikti rimtą pagrindą diskusijoms. Viena iš svarbiausių
valdybos pirmininko pareigų yra pradėti diskusiją ir jai vadovauti, kad ji
vyktų  dalykiškai  ir  maloniai.  Diskusijos  niekada  neturėtų  nukrypti  į
asmeninius  reikalus.  Jeigu  to  pageidautų  pranešėjas,  reikėtų  paprašyti
klubo narių diskusijų netęsti už klubo ribų. 
Po diskusijų dar turėtų likti laiko maloniam pasibuvimui, kad nariai galėtų
išnaudoti galimybę geriau vienas kitą pažinti.
3.3. Žiniaraščiai  ir  metinio  susirinkimo  protokolas  (protocols

and the anual protocol)
Žiniaraščiai  yra  svarbi  informacijos  priemonė,  taip  pat  ir  klubo  veiklos
kronika bėgant laikui. Naujiems nariams jie pasakoja apie klubo istoriją ir
suteikia naudingos informacijos apie kitus klubus.
Žiniaraščiai turi būti išsiųsti gerokai prieš kiekvieną susirinkimą. Juose turi
būti:
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 šaukimas į sueigą, jos programa ir laikas, svečių atvykimo
laikas,  ir,  jei  įmanoma,  preliminari  kito  susirinkimo
programa.

 informacija  apie  praėjusį  susirinkimą,  dalyvavusių  ir
nedalyvavusių narių sąrašas, dalyvavimo procentas, svečių
sąrašas ir programos santrauka.

 valdybos pranešimas apie planus ir pageidavimus dėl klubo
veiklos. 

 narių pasiūlymai arba pranešimai,kuriuos jie nori paskelbti.
Apie žiniaraščių tikslą ir formą žiūrėti 9.4. skyrelyje.
Klubo nariai žiniaraštyje turi būti minimi ir vardu, ir pavarde. Žiniaraštis
siunčiamas  klubo  nariams,  apygardos  klubams,  taip  pat  visoms  kitoms
aukštesnės  pakopos  organizacijoms  ir  Nacionalinės  tarybos  žiniaraščio
redaktoriui.  Žiniaraštis  turėtų  taip  pat  būti  siunčiamas  buvusiems klubo
nariams, taip pat pranešėjams kaip padėka už apsilankymą.
Metinio  susirinkimo  protokolas  spausdinamas  žiniaraštyje  nedelsiant  po
susirinkimo.
3.4. Nauji nariai. (new members)
Naujų  narių  priėmimas  turėtų  vykti  įstatymų  §§15,16  ir  §17  nustatyta
tvarka. 
Tikslai (goals)
Klubui yra gyvybiškai svarbu kad jam priklausytų kuo įvairesnių profesijų
žmonių. Ir ne tik profesijų,- svarbūs ir kiti faktoriai, galintys suteikti klubo
veiklai įvairumo, naujų impulsų ir idėjų.
Reikalavimai (requirements)
Naujasis  narys  turi  atitikti  įstatuose  apibrėžtus  ir  bendrus  klubo
reikalavimus. Narys turi būti supažindintas su tais reikalavimais dar prieš
rinkimus. 
Globėjai (supervisors)
Kiekvienam  naujam  nariui  priskiriamas  globėjas,  kuris  naujuoju  nariu
rūpinasi  pradiniu  laikotarpiu.  Yra  labai  svarbu,  kad  naujieji  nariai  kaip
galima anksčiau pradėtų lankytis  tarpklubinėse sueigose. Per daug narių
per vėlai suvokia, kiek daug galimybių teikia klubas. 
Įsitraukimas į veiklą (involvment of new members to activities)
Naujieji nariai turi aktyviai dalyvauti klubo veikloje, diskusijose ir kituose
programos  punktuose,  komitetų  veikloje.  Kad  senieji  nariai  greičiau
pažintų  naujuosius,  pirmosiomis  savo  veiklos  dienomis  pastarieji  turi
papasakoti apie save ir savo veiklą (ego-pranešimas).
Atsakomybė (responsibility)
Čia  turi  būti  pabrėžta,  kad  nauji  nariai  į  klubą  turi  būti  renkami  labai
atsakingai,  ir  kad  vadovybė  turi  labai  atsakingai  apsvarstyti  siūlomas
naujas kandidatūras.
Tęstinumas (continuity)
Valdyba  ir  nariai  turi  pastoviai  siūlyti  naujų  narių  kandidatūras,  kad
paliktos vietos klube galėtų būti užpildytos. Čia yra svarbu turėti omenyje
narių amžiaus pasiskirstymą, kad jis klube būtų kuo įvairesnis. 
Priėmimas (invocation)
Naujų narių priėmimas turi vykti sueigos pradžioje laikantis senų tradicijų. 
Priėmimo eiga turėtų būti tokia:
a) Pirmininkas pakviečia naująjį narį, visi likusieji atsistoja. 
b) Pirmininkas perskaito priėmimo dokumentą, pasveikina naująjį

narį  ir  įsega  jam į  švarko  atlapą  ženkliuką.  Taip  pat  atiduoda  jam
priėmimo dokumentus ir klubo medžiagą.

c) Naujasis narys trumpai prisistato. 
Prieš  priėmimo ceremoniją  senesnis  narys  turi  paaiškinti  stojančiajam į
klubą klubo įstatus ir suteikti kuo daugiau informacijos apie RT.
Narių atranka (new members selection)
Klubui  iškyla  šioks  toks  pavojus,  kai  nauji  nariai  priimami  be didesnio
išbandymo laikotarpio. Kartais gali pasirodyti, kad naujasis narys nori tik
gauti, bet turi mažai duoti, nenori bendradarbiauti ir retai rodosi sueigose.
Visi panašūs negatyvūs požymiai blogina klubo atmosferą ir gali paveikti
kitų narių nuotaikas.
Dėl vienos netinkamos kandidatūros klubo veikla laikui bėgant gali gerokai
nukentėti.  Todėl  neturi  taip  atsitikti,  kad  tas  narys,  kuris  rekomendavo
naują narį, nepateisinantį klubo reikalavimų, vėliau galėtų teisintis gerai jo
nepažinojęs. 
Todėl naujų narių rinkimams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Visų
pirma, rekomenduojantysis narys turi įtikinamai įrodyti rekomenduojamo
nario kandidatūros tinkamumą.  Tačiau kiekvienas narys ir  ypač  valdyba
turi taip pat labai dėmesingai apsvarstyti kandidatūrą, įsitikinti kandidato
kvalifikacijomis  ir  tinkamumu  organizacijai,  taip  pat  tuo,  ar  jį
rekomenduojantis  narys  pakankamai  gerai  jį  pažįsta.  Pora  netinkamų
kandidatūrų užtektų, kad klubo atmosfera būtų sugadinta ir iki tol vyravusi
bendrumo atmosfera sugriauta.

Todėl naujų narių kandidatūros turi būti svarstomos labai atidžiai, bet tai
nereiškia, kad naujų narių priėmimas turi būti nutrauktas.
3.5. Narių pervedimas (transfers of members to other clubs)
Klubo sekretoriaus pareiga yra pranešti visoms RT apygardoms , kai klubo
narys persikelia gyventi į kitą vietą. Pagal 4.4 ir 4.6 punktus, valdyba turi
pasirūpinti, kad persikėlęs narys būtų priimtas į naują klubą. Klubams yra
labai naudinga priimti patyrusius narius iš kitų klubų. 
Pagal  įstatų  §17,  apygardos,  į  kurį  perskelia  klubo  narys,  klubas,  yra
atsakingas už to nario priėmimą į savo klubą. 
Tai galioja ir nariams, persikraustantiems iš vienos šalies į kitą.
3.6. Metinis rinkimų susirinkimas (AGM)
Per  rinkimus,  kurie  pagal  įstatus  turi  įvykti  balandžio  15d.,  turi  būti
išrinkta  klubo  valdyba  ir  revizoriai  ateinantiems  veiklos  metams.
Rinkimams  reikia  pasiruošti,  pagal  įstatus  išrinkti  kandidatus,  pateikti
siūlymus. Jei rinkimai nėra iš anksto suorganizuoti, susirinkimas gali labai
užsitęsti  sprendžiant  tokius  reiklaus,  kaip  kandidatų  į  naująją  valdybą
siūlymas ir panašiai. 
Metinis  susirinkimas  turi  būti  labai  gerai  suplanuotas,  kad  jo  nutarimai
suteiktų tvirtą pagrindą tolesnei klubo veiklai.
Metinis susirinkimas turi vykti įstatuose nurodyta tvarka (§14).
Reikia prisiminti, kad:
a) metinį susirinkimą nebūtinai turi pravesti valdybos pirmininkas.
b) per  susirinkimą  turi  būti  numatytos  ateinančių  veiklos  metų

gairės,
c) prieš  metinį  susirinkimą  nariai  turi  būti  pasiruošę  imtis  bet

kokios reikalingos veiklos jam suorganizuoti.
3.7. Vėliava (flag)
Klubas  turėtų  turėti  savo  vėliavą.  Vėliavomis  dažnai  apsikeičia  klubai
tarptautiniuose susitikimuose. 
Vėliavą klubas susikuria pats savo nuožiūra. Dažnai joje būna išryškintas
klubo pavadinimas ir numeris. Joje turėtų būti įkomponuota ir nacionalinės
RT organizacijos emblema.
3.8. Tarptautiniai  klubų  susitikimai  (international  club

meetings)
Tarptautinė  veikla  yra  vienas  pamatinių  RT  veiklos  akmenų.
Tarpklubiniame  lygmenyje  ji  visų  pirma  išreiškiama  klubų,  turinčių
vienodus numerius,  arba kurių numerių du paskutiniai  skaičiai sutampa,
bendradarbiavimu. 
Kita pakopa - kai Anglijos klubai, kurių yra gana daug, rengia susitikimus
su kitais Europos klubais. Klubų numerių šioje pakopoje nepaisoma. 
Susitikimų tarp klubų pagal numerius programose galėtų būti šie punktai:

Kviečiantis  klubas  turi  iš  anksto  pasirūpinti  visomis  ekonominėmis
sąlygomis, kad kuo daugiau klubų, net ir iš tolimų šalių, galėtų atvykti.
Taip  pat  klubas  turi  iš  anksto  apgalvoti  apgyvendinimo  klausimus  ir
užsitikrinti visokių organizacijų paramą (pvz., kelionių agentūros, buvusių
narių ir kitų).
Planuoti reikia pradėti labai iš anksto. Pavyzdžiui:
Mažiausiai  12  mėnesių  iki
susitikimo

Detalus kvietimas visiems kviečiamiems klubams. 
Būtų gerai nurodyti apytikres kainas.

6 mėnesius prieš susitikimą Susitarimas su atvykstančiais klubais dėl narių 
skaičiaus, reikalingų nakvynės vietų, kelionės, 
atvykimo bei išvykimo.

3 mėnesius prieš susitikimą Patvirtinamas galutinis narių skaičius. 
Galima apskaičiuoti mokestį už dalyvavimą. 

4. APYGARDOS VEIKLA (activity of region)
4.1. Apygardos susirinkimas. (regional meeting)
Tikslas (goal)
Apygardos susirinkimas turi sprendžiamąją galią ir susirenka mažiausiai du
kartus per metus. Jame dalyvauja apygardos pirmininkas (DO) ir po vieną
delegatą (pageidautina valdybos pirmininką) iš kiekvieno klubo. Tačiau yra
pageidautina,  kad  į  apygardos susirinkimus  klubai  atsiųstų  kuo daugiau
besidominčių narių.
Rudens susirinkimas (autmn meeting)
Apygardos  susirinkime,  kuris  paprastai  rengiamas  rudens  pradžioje,
aptariami metų veiklos planai, kai kiekvienas delegatas praneša apie savo
klubo veiklą ir planus. Tuo metu galima planuoti tokias programas, kaip
miesto klubų  susitikimai,  apygardos klubų  susitikimai  ir  šeimoms skirti
vakarai.
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Šiame susirinkime nustatoma kiekvieno klubo veiklos teritorinė apimtis ir
laiko ribos, kad veikla paskui būtų aptarta pavasario susirinkime. 
DO duoda ataskaitą apie paskutinį Nacionalinės tarybos suvažiavimą, taip
pat išrenkami kandidatai į sekančius rinkimus. 
Per  šį  susirinkimą  apygardos  pirmininkas  turi  instruktuoti  klubų
pirmininkus ir sekretorius, net ir galimus kandidatus į DO ir kitus valdybos
postus.
Pavasario susirinkimas (spring meeting)
Per  pavasario  susirinkimą  turi  būti  aptarti  klausimai  dėl  nacionalinio
suvažiavimo ir aptarti veiklos planai. Klubas, kuris ketina teikti pasiūlymų
nacionalinei  tarybai,  vėliausiai  mėnesį  prieš  apygardos  susirinkimą  turi
pateikti kitiems klubams tuos pasiūlymus peržiūrėti.
Pavasario  susirinkime  renkamas  DO  (apygardos  pirmininkas)  ir  VDO
(apygardos  vicepirmininkas).  Susirinkime  taip  pat  gali  būti  svarstomi
ateinančių metų veiklos planai, aptariamos galimos bendros kelionės. 
Susirinkimų eiga (meeting agenda)
Apygardos  susirinkimai  turi  būti  gerai  suplanuoti,  kad  jie  būtų  labai
turiningi.  Klubų  ataskaitos,  DO  ir  VDO  pranešimai  turi  būti  trumpi  ir
dalykiški, kad liktų daugiau laiko diskusijoms. Klubų ataskaitos gali būti
pateiktos raštu,  o per susirinkimą tik peržvelgtos,  daugiau laiko skiriant
ypatingiems klubams.
Kad  apygardos  veikla  būtų  darni,  būtų  naudinga  per  apygardos
susirinkimus palikti laiko draugiškam pabendravimui (šokiams, sportui ir
panašiai).
Apygardos susirinkimus turi ruošti visi tai apygardai priklausantys klubai
iš eilės. 
Vienas  narys  iš  kiekvieno  klubo  turi  teisę  į  kelionės  į  apygardos
susirinkimą išlaidų kompensaciją. 
Protokolas (protocol)
Apygardos  susirinkimo  protokolas  turi  būti  nedelsiant  išsiuntinėtas
klubams ir nacionalinės tarybos prezidiumui.
4.2. Kelių klubų susitikimas (meeting between several clubs)
Taip, kaip viename RT klube bandoma stiprinti draugystės ryšius ir skatinti
vienas  kito  pažinimą,  yra  svarbu,  kad  ir  tarp  klubų  megztųsi  panašūs
santykiai,  kad  skirtingų  klubų  nariai  būtų  pasiruošę  susitikti  ir  kartu
svarstyti įvairius reikalus. 
Miesto  klubų  susitikimas  gali  būti  organizuojamas  pačiom įvairiausiom
progom,  pačia  įvairiausia  forma.  Svarbu,  kad  tokiuose  susitikimuose
klubas dalyvautų bent kartą per metus. 
Apygardos klubų susitikimas gali trukti dvi dienas, programoje gali  būti
palikta  laiko  kultūrinei  ir  sportinei  veiklai,  susipažinimo  vakarui,
išleistuvių pietums. 
Apygardos klubų susitikimui organizuoti  gali  būti  išrinktas  komitetas  iš
įvairių klubų atstovų. Tuomet yra iš karto reprezentuojamas įvairių klubų
pobūdis, taip pat klubų atstovams suteikiama galimybė užmegzti pažinčių
su kitų klubų nariais. 
4.3. Šeimų dienos (family days)
Apygardos  klubų  susitikimai  gali  vykti  kviečiant  ir  šeimos  narius.
Ypatingas  dėmesys  tuomet  turėtų  būti  skiriamas  vaikų  programai.
Programoje taip pat gali būti įvairūs žaidimai, varžybos, loterija, liaudiški
šokiai ir visokios kitokios linksmybės. 
4.4. Apygardos pirmininko (DO) ir vicepirmininko (VDO) veikla

(role of P and VP of the region)
DO ir VDO renkami vieneriems metams su galimybe kadenciją pratęsti dar
metams. DO renkamas iš klubų atstovų, todėl yra jų atstovas ir patikėtinis
nacionalinėje taryboje, turintis jai atsiskaityti už savo apygardos veiklą. 
VDO yra  apygardos  išrinktas  atstovas  tvarkantis  reikalus  dėl  rinkimų  į
nacionalinės tarybos prezidiumą. Jis yra atsakingas už tai, kad visi klubai
būtų informuoti apie rinkimus ir kad būtų pasiūlyti kandidatai. 
Kiekvienas apygardos klubas turi pasiūlyti kandidatus į DO ir VDO postą.
Kandidatus į šiuos postus taip pat gali siūlyti ir pareigas einantis DO.
Buvęs DO gali dalyvauti paruošiamuosiuose rinkimų darbuose ir taip pat
gali būti išrinktas.
DO  yra  pagrindinis  nacionalinės  organizacijos  veikėjas.  Jo  pareiga  yra
prižiūrėti  ir  padėti  klubų  veiklai  ir  užtikrinti,  kad  klubų  veikla  atitiktų
organizacijos  tikslus  ir  nuostatus.  DO  arba  VDO  turi  apsilankyti
kiekviename  apygardos  klube  bent  vieną  kartą  per  metus.  Tokius
susirinkimus reikia planuoti taip, kad užtektų laiko diskusijoms dėl klubo
reikalų. DO turi  pats imtis  iniciatyvos organizuoti  šiuos vizitus.  Iš kitos
pusės, klubai  patys turi palengvinti DO darbą nuolat informuodami apie
savo veiklą, siųsdami žiniaraščius. 
Naujų klubų steigimui taip pat  vadovauja DO. Jis  taip pat  prižiūri,  kad
globojantis klubas gerai atliktų savo pareigą. 
DO taip pat gali  imtis iniciatyvos organizuoti susitikimus tarp miestų ir
kitų šalių klubais.

Viena  svarbiausių  DO  pareigų  -  užtikrinti,  kad  narys,  persikeliantis  iš
gyventi  į  kitą  vietą,  būtų  priimtas  į  kitą  klubą,  ir  kad  žiniaraščio
redaktorius gautų informaciją iš klubų sekretorių. 
VDO  pavaduoja  DO,  perima  dalį  darbų,  kad  apygardos  klubai  jaustų
glaudų ryšį vienas su kitu ir nacionaline organizacija. 
VDO kartu su DO nustato apygardos valdybos susirinkimų tvarkaraštį kai
tiktai būna patvirtinta klubų programa. 
4.5. Nauji klubai (new clubs)
Reikia stengti išplėsti klubų veiklą po visus rajonus, kurie turi pakankamai
gyventojų, kad galėtų sukurti  klubą. Kaip orientyrą galima nurodyti, kad
bendruomenė, kurioje yra bent 10 000 gyventojų, gali turėti  savo klubą.
Didesnėse  gyvenvietėse  būtų  gerai  sukurti  bent  vieną  naują  klubą.  Kuo
daugiau klubų, tuo tvirtesnė nacionalinės ir tarptautinės RT organizacijos
veikla. 
Senesnieji klubai, esantys netoli naujai besikuriančio, turi svarbią užduotį -
dažnais vizitais ir naudingais patarimais paremti naująjį klubą. Tie vizitai
gali būti organizuojami sutarus su DO ir kitų gretimų klubų valdybomis. 
Klubų bendradarbiavimas gerina klubų veiklą. Kiekvienas narys turi jausti
atsakomybę  už  naujų  klubų  kūrimą  ir  narių  tiems  naujiems  klubams
ieškojimą. 
DO,  kuris  yra  iš  principo  atsakingas  už  naujo  klubo  savo  apygardoje
steigimą, paskiria vieną klubą naujojo klubo globėju. Labai svarbu yra tai,
kad DO paskirtų globojančiame klube kelis atsakingus asmenis, tiesiogiai
atsakingus už naujo klubo steigimą, kad pradėtas darbas galėtų vykti labai
operatyviai.  Negalima  leisti,  kad  pradėta  naujo  klubo  steigimo  veikla
nutrūktų ir iniciatyva išblėstų.
Vienas iš būdų sukurti naują klubą yra pasinaudoti RT nariu, persikeliančiu
iš vienos vietos į kitą. Jo klubas dar prieš jam persikeliant turėtų pradėti
ruošti  jį  šiam  darbui.  Žinoma,  tai  negali  vykti  labai  skubiai,  nes
išsikeliantis  narys  pirmiausiai  turi  susipažinti  su  naujosios  vietos
gyventojais  ir  atrinkti  tinkamus  kandidatus  į  RT organizaciją.  Klubo,  iš
kurio jis išsikelia, sekretorius turi nedelsdamas apie tai pranešti apygardos
valdybai, kad ji galėtų koordinuoti naujo klubo steigimo darbą. 
Yra svarbu, narys, kuriantis naują klubą, būtų tam darbui gerai pasiruošęs,
nes nuo jo priklausys klubo stilius ir veikla. 
Kai  persikėlęs  narys  suranda  bent  šešių  žmonių  būrelį,  juos  reikėtų
pakviesti  dalyvauti  eiliniame  globojančiojo  klubo  susirinkime.  Tas
susirinkimas turi būti labai gerai suplanuotas, kad naujieji nariai pajustų
draugišką  klubo  atmosferą,  nepaisant  to,  kad  svarstomi  dalykiniai  ir
svarbūs reikalai. Naujieji nariai turi būti susodinti tarp globojančiojo klubo
narių.  Klubo  pirmininkas  arba  kas  nors  kitas  turėtų  perskaityti  trumpą
pranešimą apie organizaciją ir jos veiklą. 
Po to labai nedelsiant turi būti suorganizuotas susitikimas su steigiamojo
klubo  nariais  pas  juos.  Tame  susirinkime  turėtų  dalyvauti  kuo  daugiau
globojančio  klubo  narių  ir  DO,  kuris  turėtų  tą  susirinkimą  vesti.  Jei
užtektinai žmonių pareiškia esą pasiruošę, klubas laikomas įsteigtu.
Įkūrėjai išsirenka valdybą ir paskiria laiką susirinkimams. Nedelsiant turi
būti sudarytas naujo klubo narių sąrašas ir perduotas DO bei žiniaraščio
redaktoriui. Kai sukuriamas naujas klubas, jo nariai pasirašo chartiją, ir tik
tuomet įgyja teisę nešioti klubo ženkliuką. 
Globojantis  klubas turėtų  dažnai  lankytis  naujajame klube  (pageidautina
per kiekvieną susirinkimą) ir paremti jį įvairiais patarimais. 
Praėjus tam tikram laikui, ir kai naujajame klube atsiranda bent 12 žmonių,
ir  kai  DO kartu  su  globojančiu  klubu  nutaria,  kad  naujasis  klubas  gali
funkcionuoti  savarankiškai,  DO  rekomenduoja  nacionalinei  tarybai
patvirtinti  naująjį  klubą,  paliekant  jam ir  chartijos  teises.  Tuomet  šalia
chartijos klubas gauna dar ir numerį, patvirtinamas jo pavadinimas. 
Naujai  patvirtintas  klubas  neturi  mokėti  nario  mokesčių  pirmaisiais
susikūrimo metais. 
4.6. Nariai, persikeliantys gyventi į kitą vietą. (members moving

to new places of residence)
Narių, persikeliančių gyventi į kitą vietą, perkėlimas į kitą klubą paprastai
nesudaro jokių problemų. 
Kai apygardoje yra keletas klubų, DO turi pasitarti  su keliais ir kartu su
persikeliančiuoju  asmeniu  išrinkti  tinkamiausią.  Reikia  turėti  omenyje
klubų narių skaičių. 
Patyręs narys gali imtis iniciatyvos naujoje vietoje kurti naują klubą (4.5).
Jei toje vietoje jau yra klubas, tokia iniciatyva negalėtų būti pradėta be to
klubo sutikimo. 

5. NACIONALINĖS  ORGANIZACJOS  VEIKLA  (national
association and its role)

5.1. Nacionalinės  tarybos  (NT)  suvažiavimas  (meeting  of  the
association)

Nacionalinės tarybos suvažiavimas yra aukščiausias Nacionalinės tarybos
sprendžiamasis organas (§§24-30).
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Privalomas dalyvavimas (mandatory attendance)
Taip,  kaip  kiekvieno  klubo  nariams  yra  privaloma  dalyvauti  klubo
susirinkimuose, taip kiekvienam klubui yra privaloma deleguoti atstovą į
NT susirinkimą. Klubo pirmininkas yra klubo delegatas, tačiau dalyvauti
turi teisę kiekvienas klubo narys. 
Pasiruošimas  (preparations)
Visi klubai mažiausiai 4 savaites iki suvažiavimo turi pristatyti:
a) darbotvarkę
b) pasiūlymus dėl biudžeto (su komentarais)
c) Praėjusių metų darbo ataskaitą
d) Ateinančių metų biudžeto apskaičiavimą
e) Praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitą
f) Pasiūlymus Nacionalinei tarybai
g) kitų reikalų, kuriuos turėtų apsvarstyti NT, sąrašą. 
Klubai  turėtų  iš  anksto  aptarti  tuos  reikalus,  kurie  bus  svarstomi  NT
susirinkime,  ir  pasiruošti  išreikšti  savo nuostatas  tais  klausimais.  Klubo
delegatas  turi  būti  gerai  informuotas  apie  savo  klubo  nuostatas,  tačiau
neturėtų į susirinkimą vykti surištomis rankomis.
Susirinkimo eiga (agenda)
Vakaras prieš susirinkimą turėtų būti paskirtas tarpusavio pabendravimui, o
vakaras  po  susirinkimo  -  banketui  ar  kam  nors  panašaus.  Susirinkimą
organizuojantis klubas turėtų stengtis riboti lėšas.
Susirinkimą derėtų vesti  kam nors  kitam,  o ne  NT pirmininkui,  kad jis
galėtų sutelkti dėmesį į svarbius dalykus ir vadovauti diskusijai. 
Protokolas (protocol)
NT  susirinkimo  protokolas  publikuojamas  Nacionalinės  tarybos
žiniaraštyje.
Lėšos (funds)
Nacionalinio  RT  suvažiavimo  delegatai  turi  teisę  į  kelionės  išlaidų
kompensaciją.  Klubas,  pageidaujantis  organizuoti  nacionalinį  RT
suvažiavimą,  turi  pateikti  raštišką  pareiškimą  NT  pirmininkui.  Prie
pareiškimo  turi  būti  biudžeto  ataskaita  ir  preliminarinė  susirinkimo
programa.
Pareiškimas dalyvauti konkurse dėl nacionalinio RT suvažiavimo rengimo
galioja dvejus metus nuo to suvažiavimo, per kurį tas konkursas vyksta. 
Konkursas vyksta tokia tvarka:

 kandidatams  suteikiama  galimybė  padaryti  10  minučių
pranešimą apie savo klubą ir siūlomą programą.

 Rinkimai vyksta slaptu balsavimu.

 Daugiausiai  balsų  surinkęs  klubas  laimi  teisę  organizuoti
suvažiavimą.  Po  vienodą  skaičių  balsų  surinkę  klubai
renkami burtų keliu. 

 Balsus skaičiuoja iš anksto numatytas nešališkas narys. 

 Laimėtojas paskelbiamas per banketą.
5.2. Klubų pirmininkų susirinkimas (Presidents meeting)
Nuo 1989 vyksta kasmet.
Tikslas (goal)

 visų šalies klubų pirmininkų susipažinimas

 Lavinti  naujuosius  klubų  pirmininkus  ir  stiprinti  veiklos
tinklą, taip pat išaiškinti visokias galimybes, atsakomybę ir
rutinas.

 Informuoti  ir  palaikyti  ryšius  su  internacionalinėmis  ir
pasaulinėmis organizacijomis. 

Dalyviai (delegates)
Visi šalies RT klubų pirmininkai arba jų įgaliotieji asmenys.
Atsakingas asmuo - DO.
5.3. Nacionalinės tarybos valdyba (national Board)
Valdybos  pareigos  apibrėžtos  §§31-40  įstatuose.  Valdyba,  kuri  yra
svarbiausias administracinis ir vykdomasis organas, yra visiškai atsakinga
už šalies RT organizacijos veiklą, įstatų ir suvažiavimų nutarimų laikymąsi.
Sudėtis (who is in the nat. Board)
Valdybą sudaro: Prezidentas, viceprezidentas, tarptautinių reikalų komiteto
vedėjas,  sekretorius ir iždininkas. Valdyba gali būti  papildyta dar keliais
nariais. Prezidentą renka Nacionalinės tarybos suvažiavimas. 
Susirinkimai (meetings)
Nacionalinės tarybos valdyba renkasi keturis kartus per metus. Juose turi
dalyvauti  ir  žiniaraščio  redaktorius  ir  kanceliarijos  atstovas.  Valdyba
svarsto  klausimus,  iškeltus  pačių  valdybos  narių,  klubų  narių  klubų  ar
apygardų. 
Užduotys:

 vykdyti  Nacionalinės  tarybos  suvažiavimo  priimtus
nutarimus.

 Rūpintis administraciniais ir ekonominiais klausimais.

 palaikyti tarptautinius santykius. 

 palaikyti gerus santykius su klubais. 

 rūpintis, kad būtų laikomasi įstatų. 
Labai svarbus dalykas rūpinantis tarptautiniais santykiais yra tai, kad klubų
nariams būtų suteikta galimybė asmeniškai susisiekti su klubų kitose šalyse
nariais. Tam reikėtų organizuoti šeimų arba vaikų tarptautines pasikeitimo
programas. 
Kadencija (cadence)
Nacionalinės tarybos valdybos nariai renkami metams ir gali būti perrinkti
į tą patį postą dar vieneriems metams.
5.4. PREZIDENTAS (President)
Nacionalinės tarybos prezidentas vadovauja nacionalinei RT veiklai. Kad ji
būtų  efektyvi,  yra labai  svarbu išrinkti  narį,turintį  didelę patirtį  tiek RT
veikloje, tiek kitose srityse. 
Prezidentas turi tuojau pat po rinkimų pristatyti  ateinančių veiklos metų
planą. Jis turi prižiūrėti, kad numatyti veiklos punktai būtų vykdomi. 
Patirtis  rodo,  kad  yra  labai  naudinga,  jog  paliekantys  valdybą  nariai
susitiktų su naujai išrinktaisiais ir perduotų jiems dokumentus, informaciją,
ir suteiktų naudingų patarimų. 
Prezidentas  ir  Tarptautinių  reikalų  komiteto  vedėjas  turi  dalyvauti
tarptautiniuose RT organizacijos susitikimuose. 
Buvęs prezidentas (past president)
Buvęs  prezidentas  raštu  siūlo  rinkimų  komitetui  kandidatus  su
komentarais,  ar  jie  sutinka  balotiruotis.  Kiekvienas  komiteto  narys  turi
raštu  aptarti  kiekvieno  siūlomo  kandidato  kandidatūrą  ir  pateikti  tai
buvusiam prezidentui.  Tuomet prezidentas  turi  sudaryti  galutinį  siūlomų
kandidatų sąrašą.
Viceprezidentas (VP)
Viceprezidentas yra tiesioginis prezidento padėjėjas. Be to, jis rūpinasi:

 naujų narių priėmimo,

 reklamos,

 prekybos,

 buvusių narių reikalais.
Viceprezidentas  planuoja  ir  organizuoja  klubų  pirmininkų  susirinkimą,
palaiko ryšius su apygardų pirmininkais ir klubais, kontroliuoja biudžetą. 
Viceprezidentas organizuoja prezidento vizitus į klubus. 
Svarbi  viceprezidento veiklos dalis  -  skatinti  klubus ieškoti  naujų narių,
kad  narių  skaičius  klubuose  nemažėtų,  taip  pat  kartu  su  apygardos
pirmininku yra atsakingas už naujų klubų steigimą. 
Sekretorius: (secretary)
a)  padeda  prezidentui  ir  kitiems  valdybos  nariams  palaikyti  ryšius  su
klubais ir jų pirmininkais. 
b)  yra  atsakingas už  nacionalinės valdybos susirinkimų protokolus ir  jų
skelbimą žiniaraštyje. 
c) tvarko  iš  klubų  gautus  laiškus,  klubų  žiniaraščius,  ir  siunčia

reikalingus atsakymus.
a) praneša iždininkui apie naujus narius.
b) prižiūri, kad kanceliarija ir žiniaraščio redakcija turėtų tikslius

klubų adresus ir laiku išsiųstų jiems žiniaraščius ir informaciją. 
c) teikia žiniaraščio redaktoriui medžiagą ir informaciją. 
d) pateikia  prezidentui  duomenis  apie  organizacijos  klubų  ir  jų

narių skaičių. 
e) padeda organizuoti keliones ir yra kontaktinis asmuo. 

Iždininkas: (treasurer)
a) Atsako už Nacionalinės RT organizacijos iždą ir už tai, kad visi

dokumentai būtų tvarkomi pagal įstatymus.
b) per  kiekvieną  valdybos  susirinkimą  praneša  apie  esamą

finansinę padėtį. 
c) Per  nacionalinės  tarybos  susirinkimą  atsiskaito  už  praėjusių

metų biudžetą ir teikia pasiūlymus ateinančių metų biudžetui. 
d) Pateikia revizoriams reikalingus dokumentus
e) surenka nario mokestį ir visus kitus reikalingus mokesčius. 

Nario mokestį turi mokėti visi RT nariai, priimti į organizaciją
prieš einamuosius finansinius metus.
Stojamasis  nario mokestis  imamas  iš  tų,  kurie  įstoja  į  klubą
einamaisiais finansiniais metais. 
Mokestį  turi  mokėti  ir  nariai,  kuriems  suteikta  laisvo
lankomumo teisė.
Į nario mokestį įeina ir kelionės fondo mokestis. 
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d) pataria  žiniaraščio  redaktoriui  ir  kanceliarijai  ekonominiais
klausimais. 

Tarptautinių santykių komiteto vedėjas: (IRO)
a) atsako  už  tarptautinius  kontaktus  ir  pataria  valdybai  bei

prezidentui visais tarptautinių klubų susitikimų klausimais. 
b) pateikia ateinančių veiklos metų tarptautinių susitikimų planą,

organizuoja  loteriją,  skirtą  kelionių  fondui  papildyti.  Kaupia
informaciją apie kitų šalių klubus ir asmeninius kontaktus, organizuoja
keliones bei teikia reikalingą informaciją. 

5.5. KANCELIARIJA (Editor)
Kanceliarijos administratorius skiria nacionalinės tarybos  valdyba. 
Kanceliarija  užsako  (suderinusi  su  valdyba)  RT  atributus,  juos  laiko  ir
platina. 
Kanceliarija tvarko Nacionalinės organizacijos archyvą, kurį sudaro:

Visų veiklos metų dokumentacija
Visi RT laikraščio “MERLIN” numeriai
Finansiniai dokumentai
Nacionalinės  valdybos,  prezidiumo,  nacionalinės  tarybos

suvažiavimo protokolai
Kiti vertingi dokumentai.

Kanceliarija užsako visus raštinės reikmenis.
Kiekvienas  klubas  gali,  gavęs  organizacijos  patvirtinimą,  platinti  ir
pardavinėti RT atributus. 
5.6. Laikraščio Redakcija (Editorial board of the newspaper)
Redakcija  yra  atsakinga  už  laikraščio  leidimą.  Kiekvienas  narys  yra
skatinamas  teikti  laikraščiui  medžiagą,  skelbti  pranešimus.  Redaktorius
atsako už  laikraščio finansinę  padėtį  ir  veidą.  Turinys  turi  atitikti  narių
interesus.  Gali  būti  diskutuojami  organizacijos  ateities  klausimai.
Prezidiumui  ir  tarptautiniams  reikalams  skiriama  vieta  ribojama  (jų
medžiaga  yra  tiesiogiai  išsiuntinėjama  klubams  per  kanceliariją),  kad
daugiau vietos liktų reportažams, nuotraukoms, diskusijoms.  
Pagal specialų susitarimą, laikraščio skyrius “Eliza” yra skiriama moterų
RT organizacijai.
Laikraštis išeina keturis kartus per metus. 
Apytikslės išleidimo datos ir turinio pavyzdys:
Nr.1  Spalio  10d.  –  Nacionalinės  tarybos  suvažiavimo  ir  tarptautinio
susitikimo aprašymas.
Nr.2  Gruodžio  10d.  –  Pasaulinės  tarybos  ataskaita.  Diskusijoms  skirtas
numeris. 
Nr.3  Kovo  10d.  –  Pasiruošimas  rinkimams.  Pasiūlymai  dėl  biudžeto.
Informacija apie tarptautinį susitikimą.
Nr.4  Gegužės  10d.  –  konkurso  dėl  nacionalinės  tarybos  suvažiavimo
skelbimas ir aptarimas.
Laikraštis siunčiamas asmeniškai kiekvienam nariui ir visiems buvusiems
klubų pirmininkams. Buvę nariai laikraštį gali užsiprenumeruoti. 
Laikraštis yra registruotas patentų ir registracijos biure ir yra atleistas nuo
mokesčių už reklamą. Po vieną kiekvieno numerio egzempliorių turi gauti
karališkoji biblioteka. 
5.7. Išorėn nukreipta veikla (external activities)
Išorėn  nukreiptos  veiklos  tikslas  –  platinti  informaciją  apie  RT  veiklą,
tikslus,  pritraukti  naujus  narius.  Klubų  veikla  priklauso  nuo  geros  RT
organizacijos  reputacijos,  todėl  turi  būti  rengiami  įvairūs  susitikimai
įmonėse, mokymosi įstaigose ir profesinėse organizacijose. 
5.8. Emblema (logo)
RT emblema su keliomis išimtimis yra vienoda visame pasaulyje. Idėja yra
paimta iš Vinčesterio pilies Pietų Anglijoje, kurioje yra didžiulis 18 pėdų
skersmens  ąžuolinis  stalas,  prie  kurios,  pasak  legendos,  sėdėjo  karalius
Artūras ir 24 jo riteriai. Pirmą kartą tai paminėjo Džonas Hardingas, gimęs
1378. Stalas jau nuo to laiko buvo pilyje.Jis suskirstytas į 24 laukelius, o
kiekviename laukelyje įrašytas riterio vardas. 
5.9. Nario knyga (members book)
Naro knyga išeina kiekvienais metais.
Jos redaktorius atsakingas už tai, kad ji būtų išleista kiek galima anksčiau
rudens sesijos pradžioje. 
Du  nario  knygos  egzemplioriai  turi  būti  pasiųsti  kiekvienos  šalies  RT
organizacijai.
5.10. Garbės nariai. (honory members)
Garbės nariais Nacionalinės tarybos valdybos nutarimu gali būti paskelbti
asmenys, savo parama labai prisidėję prie RT veiklos. 

6. TARPTAUTINĖ VEIKLA (International activities)
6.1. Pasaulinė taryba (WoCo) (WoCo)
Bičiulių klubas (felowship club)
Vienas  iš  pagrindinių  RT  organizacijos  tikslų  visuomet  buvo  gerinti
tarptautinį supratimą ir draugystę. Kai šiai idėjai įgyvendinti buvo ieškoma
partnerių  kitose  šalyse,  paaiškėjo,  kad  Kanadoje  jau  prieš  septynerius

metus  buvo  įkurtas  “Bičiulių  klubas”,  kurį  1920m.  Hamiltone  įkūrė
Rodžersas, Rotari nario sūnus. Nuo 1991m. “Bičiulių klubas” nėra WoCo
narys.
Apex (APEX)
Australijoje trys vyrai (Džonas Bučanas, Evenas Lerdas, Lengemas Podas)
įkūrė  “Profesinį  jaunų  vyrų  klubą”,  iš  kurio  1930m.  su  Rotari  klubo
pagalba buvo sukurtas “Apex”. “Apex” klubo narių amžiaus riba – taip pat
40  metų.  “Apex”  klubai  funkcionuoja  Australijoje,  Ceilone,  Indijoje,
Malaizijoje,  Pakistane,  Singapūre,  Bangladeše,  Filipinuose  ir  Naujojoje
Gvinėjoje. 
Aktyviųjų 20/30 klubas (Active 20/30)
Trečia panašaus pobūdžio organizacija yra tarptautinis “20/30 aktyviųjų”
klubas, įkurtas 1961m., kuriam priklauso nariai iš JAV, Meksikos, Vakarų
Kanados ir Vidurio Amerikos.  

JECC Japonijoje 
Įsikūrė 1971m. Klubams Tokijuje ir Osakoje priklauso apie 200 narių.
WoCo
Šių  bendrą  tikslą  turinčių  organizacijų  susivienijimo  pradžia  buvo
Čikagoje sukurta Pasaulinė Jaunų Vyrų Pilietinės tarnybos klubų taryba. Į
ją 1946m. įstojo Apex ir RT.
1960m.  ši  taryba  buvo  perkurta  į  Pasaulinę  Pilietinės  tarnybos  tarybą
(WoCo),  kurią  sudaro  įvairios  nacionalinės  RT  ir  kitos  organizacijos.
1992m. tarybai priklausė apie 80 000 narių 4000 klubų 76 šalyse. 
Apex moterų asociacija
1990 pasikeitus WoCo įstatams, moterų organizacijoms atsirado galimybė
tapti WoCo narėmis. Pirmoji moterų organizacija,  priimta į  WoCo, buvo
Australijos  Apex  moterų  asociacija.  1994m.  buvo  priimtas  Australijos
moterų Kryžiaus klubas. 
WoCo tikslai

 Skatinti draugystę tarp žmonių, nepriklausomai nuo rasės,
religijos, pilietybės ar kalbos. 

 Ugdyti aktyviusir atsakingus piliečius keliant profesinių ir
visuomeninių idealų vertę. 

 Skatinti  tarptautinį  supratimą,  draugystę  ir
bendradarbiavimą tarp organizacijų. 

Kiekvienais  metais  rugpjūčio  arba  rugsėjo  mėnesį  vyksta  WoCo
konferencija, į kurią susirenka apie 1000 - 1500 dalyvių iš viso pasaulio.
Tarpklubinė kontaktų programa, dar vadinama Malmö programa, skatina
klubus ieškoti kontaktų su kitų šalių klubais.
Tarpklubinė  tarnybos  programa,  dar  vadinama  Salisburo  schema,
kiekvienais metais kuria “tarnybos projektus”, taip pat įtraukiančius kelių
šalių klubus. 
Generalinis  WoCo  sekretorius  tvarko  video  juostų,  filmų  ir  skaidrių
biblioteką.  Kiekvienais  metais  visoms  šalims  yra  išsiunčiami  tos
bibliotekos katalogai.
Per kiekvieną  WoCo konferenciją  vyksta  filmų apie  klubus,  jų  veiklą  ir
projektus, konkursas. 
Per  kiekvieną  WoCo  konferenciją  įteikiama  Švarco  meno  taurė  klubui,
kuris kuria meniškiausią žiniaraštį. Konkurso sąlyga - žiniaraštis turi išeiti
pastoviai ir būti siunčiamas į bent vieną užsienio klubą. 
Andi Šendi trofėjus yra skiriamas klubui, kuris gausiausiai atstovaujamas
konferencijoje. Tai apskaičiuojama padauginus delegatų skaičių iš atstumo
kilometrais iki konferencijos vietos. 
Tarptautinis  nelaimių  fondas  yra  skiriamas  paremti  nuo  katastrofų
nukentėjusioms šalims.
Konferencijos  kelionių  fondas  yra  skirtas  paremti  mažesnėms
organizacijoms, kad jos galėtų dalyvauti konferencijoje. 
6.2. Tarptautinis RT (RTI) (RTI)
Tarptautinis RT buvo įkurtas 1991m. laikantis tų pačių principų, kaip ir
RT:

 klube nėra moterų

 amžiaus riba - 40 metų. 
Kiekviena  nacionalinė  RT  organizacija  pati  nusprendžia,  ar  ji  nori
priklausyti  RTI  ar  WoCo.  Beveik  visos  nacionalinės  RT  organizacijos
priklauso  abiems  tarptautinėms  organizacijoms.  Kai  kurių  šalių  RT  yra
prisijungusios prie WoCo per RTI. 
RTI metinis susirinkimas vyksta tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip
ir WoCo.
RTI yra suskirstytas į du regionus:

1. Afrikos ir Azijos regionas.

2. Europos, Viduržemio jūros ir Amerikos regionas.
Tikslas
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 ugdyti RT asociacijų visame pasaulyje bendradarbiavimą ir
tarpusavio supratimą. 

 Skatinti naujų RT asociacijų kūrimąsi pasaulyje. 

 Įgyvendinti vieningus tarnybos visuomenei idealus visame
pasaulyje. 

6.3. Europos,  Viduržemio  jūros  ir  Amerikos  narių  susitikimas
(EMATM).( EMATM)

Paskutiniaisiais  metais  EMATM  Europos  klubų  nariams  įgijo  didesnę
reikšmę,  nei  WoCo.  Trejus  metus  iš  ketverių  WoCo  konferencija  yra
rengiama viename iš šių regionų. 
EMATM  organizuoja  viena  iš  jai  priklausančių  organizacijų  kartą  per
metus, birželio mėnesį. 
6.4. Kelionės. (Travels)
WoCO organizuoja keliones po įvairias pasaulio šalis ir dalis. Jos trunka
nuo dviejų iki trijų savaičių. Keliaujama dažniausiai autobusu, dalyviai -
klubų iš įvairių šalių atstovai. Per kelionę aplankomi įvairių šalių klubai,
gyventi apsistojama jų narių šeimose. 
6.5. Patarimai RT keliautojams. (suggestions to travelers)
Dauguma RT keliautojų yra patyrę, todėl tai yra tik patirties ir patarimų
apibendrinimas, galintis suteikti kelionėms sklandumo.
Užmegzkite  asmeninį  kontaktą  su  kuo  nors  iš  klubų  tų  šalių,  į  kurias
keliausite,  net  jeigu  apie  jūsų  kelionę  jiems  ir  praneš  Sekretorius  arba
tarptautinių reikalų vedėjas. 
Pasakykite jiems savo tikslus ir interesus iš anksto, kad jie galėtų tinkamai
pasiruošti ir jūs sutaupytumėte laiko. 
Pasiruoškite  papasakoti  apie  savo  nacionalinę  RT  organizaciją,  RT  ir
WoCo. 
Pasiskaitykite informacijos apie šalį, į kurią keliaujate, kad diskusijos būtų
produktyvesnės.
Pasiruoškite trumpesnį ir ilgesnį pranešimo variantą dėl viso pikto, jeigu
būtumėte pakviesti dalyvauti klubo sueigoje. 
Pasiūlymai ilgesnei kalbai:

Papasakokite apie savo vizito tikslus.
Papasakokite apie savo šalį.
Apie RT, savo klubą ir bendrus organizacijos principus. 
Apie WoCo. Apie tai žino labai nedaug žmonių. 

Nepamirškite suvenyrų, RT atributų, nuotraukų. 

7. EKONOMIKA (economy)
Ekonominės  priežastys  neturėtų  niekam  užkirsti  kelio  dalyvauti  RT
veikloje. Todėl būtina ieškoti kitų finansavo šaltinių, kad nario mokesčiai
organizacijoje būtų minimalūs. 
Organizacijos biudžetas turi aiškiai atitikti nuostatų §1. 
Išlaidos (expenses)
Nacionalinės RT organizacijos lėšos visų pirma skiriamos:

apygardos ir valstybės lygių susirinkimams organizuoti,
“Merlin” laikraščiui ir nario knygai leisti,
kelionės išlaidoms,
tarptautinės pagalbos projektams,
tarptautiniams  susitikimams  rengti  ir  svečiams  iš  užsienio

globoti,
reikalingoms prekėms įsigyti.

7.2. Įplaukos (funds)
nario mokesčiai,
reklamos “Merline” ir nario knygose,
iš nacionalinės organizacjos fondų,
iš prekybos.

7.3. Reklamos (advertisement)
Didžiausias reklamų tikslas - stiprinti RT ekonomiją, bet taip pat:

suteikti  nariams,  jų  šeimoms ir  draugams didesnių  galimybių
planuoti savo dalyvavimą įvairiuose RT renginiuose,

suteikti  galimybę  reklamuotojams  kreiptis  į  nedidelę,  tačiau
potencialią pirkėjų grupę, nes dauguma RT narių - kvalifikuoti įvairiausių
profesijų atstovai.
Už reklamą gautos lėšos visų pirma skiriamos laikraščiui ir nario knygai.
Taip nario mokestis gali likti minimalus.
Reklamos  kainos  turi  būti  tokios,  kad  nepriverstų  besireklamuojančių
firmų abejoti, ar atnaujinti reklamos sutartis naujiems metams. Tačiau jos
turi  būti  tokios,  kad  klubas,  kuris  atsako  už  laikraščio  redagavimą,
pasiliktų 10% reklamos kainos, o tas klubas, kuris tą  reklamą inicijavo,
pasiliktų 30%. 
7.4. Prekyba (sales)
Svarbiausias prekybos tikslas - stiprinti RT ekonomiją, bet taip pat:

paremti vidinę ir išorinę RT prekybos rinką,

tiekti  tokias  prekes,  kurios  stiprintų  organizacijos  narių
pasididžiavimą, kad jie priklauso gyvai ir išskirtinei organizacijai. 
Prekyba  padalijama  RT  kanceliarijai  ir  atskiriems  klubams.  Kiekvienas
klubas  turėtų  turėti  smulkių  prekių  asortimentą  pardavimui  per  RT
susirinkimą. 
Kanceliarijos  asortimentą  ir  atskirų  prekių  išvaizdą  reglamentuoja
Nacionalinė valdyba.
Atskirų  klubų  prekių  asortimentą  kontroliuoja  ir  rekomendacijas  teikia
Nacionalinė  taryba,  kad  keli  klubai  neimtų  konkuruoti  prekiaudami  tais
pačiais ar panašiais produktais. 
Skatinant  prekybą,  klubai  ir  kanceliarijos  gali  skelbtis  RT  laikraštyje
nemokamai.
Prekyba neturi išaugti tiek, kad RT kaip nepelno siekiančios organizacijos
pobūdis  pakistų.  Prekyba reikalinga tik  tam, kad nario mokesčiai  galėtų
išlikti minimalūs. 
7.5. Kelionių  išlaidų  kompensavimas  (compensation  of  travel

expenses)
Klubo  delegatas  į  apygardos  arba  nacionalinį  susirinkimą  turi  teisę  į
kelionės išlaidų kompensaciją, jei yra patenkinamos šios sąlygos:
a)Keliaujama antros klasės bilietu, išnaudojant visas galimas nuolaidas. Jei
reikia keliauti nakvynės vagonu, už tai taip pat kompensuojama.
b)Jei kelionės laikas yra ilgesnis, nei 16 valandų, gali būti kompensuotas
lėktuvo bilietas, iš anksto suderinus tai su iždininku.
c)Keliaujant  nuosavu automobiliu,  gali  būti  kompensuota benzino kaina,
bet ne daugiau, nei būtų kainavusi kelionė traukiniu.
d)Už  kelionę  nekompensuojama,  jei  nėra  padaryta  jokių  išlaidų
(pavyzdžiui, keliaujama draugo automobiliu ar panašiai).
e)Nacionalinės  valdybos  nariams  galioja  tokie  patys  kompensacijų
apribojimai. 
f)Visos kelionės sąskaitos pateikiamos kanceliarijai. 
Iždininkas turi pranešti klubams ir visų valdybų nariams apie pasikeitimus.
Kelionės  išlaidos  nekompensuojamos  atstovams  tų  klubų,  kurie  nėra
įvykdę savo finansinių įsipareigojimų nacionalinei valdybai.

8. HUMANITARINĖS  PAGALBOS  VEIKLOS  KRYPTYS
(social projects)

Humanitarinė pagalba yra vienas iš būdų įgyvendinti RT tikslus - ugdyti
draugystę, žmonių tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą. 
Humanitarinė  pagalba  yra  savanoriška  veikla,  ir  kiekvienas  klubas  turi
nutarti, kiek jai skirti laiko.
Humanitarinė pagalba gali būti:

Apygardoje, kuriai priklauso klubas;
Kitose šalyse;
Bendra su kitais klubais;
Atskirų narių.

Todėl valdyba turėtų:
Remti  klubą  arba  narį,  užsiimantį  tokia  veikla,  teikti  jam

reikalingą informaciją. 
Nuolat  remti  vieną  arba  kelis  WoCo  humanitarinės  pagalbos

projektus.
9. BENDROS PASTABOS (general notes)
9.1. Bendradarbiavimas  su  kitomis  organizacijomis

(collaboration with other organisations)
Nors  RT  yra  visiškai  savarankiška  organizacija  nuo  Rotari,  šios
organizacijos  turi  labai  daug  bendro.  RT  buvo  įkurta  Rotari  nario,  o
viename iš Rotari suvažiavimų buvo priimtas nutarimas, kad Rotari mielai
rems RT, kur reikės pagalbos, ir bendradarbiaus. Daugelį RT klubų padėjo
įkurti Rotari klubai, todėl natūralu, kad šios dvi organizacijos palaiko labai
glaudžius santykius.
Tokie ryšiai palaikomi ne tik su Rotari, bet ir su kitomis organizacijomis,
turinčiomis panašius tikslus, kaip ir RT.
Moterų klubą dažniausiai  sudaro RT narių žmonos, jis yra pagrįstas tais
pačiais principais, kaip ir RT, tačiau yra visiškai savarankiška organizacija.
9.2. Buvę nariai. (past members)
Aktyvūs buvę klubo nariai yra labai didelė pagalba kiekvienam klubui. Jei
padeda  savo  patarimais,  naujų  narių  ieškojimu,  klubo  reputacijos
platinimu.
Buvusių narių parama priklauso nuo kiekvieno klubo. 
Švedijoje yra įsikūrusi PM organizacija, kuriai priklauso buvę RT nariai.
PM klubai turi tokius pačius numerius, kaip RT klubai, ir renkasi tuo pačiu
metu ir toje pačioje vietoje, kaip ir RT klubai.
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