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LIETUVOS SPECIALIOSrcS KURYBOS DRAUGIJOS,,GUBOJAU

TSTATAI

1. Bendrieji naostatai

1.l.Lietuvos specialiosios k8rybos draugija,,Guboja" yra pelno nesiekiantis ribotos civilines
atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti 'savo nariq veiklq
atstovauti Zmoniq su ivairiomis negaliomis, jq tevq, globejq interesams ir juos ginti, tenkinti
kitus vieiuosius interesus.
1.2. Lietuvos specialiosios kurybos draugijos ,,Guboja" teisine forma - asociacija. Toliau
Siuose lstatuose Lietuvos specialiosios k[rybos drauglja,,Guboja" vadinama Draugija.
1.3. Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija),
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos
asociacijq istatymo (toliau - Asociacijr4 istatymas), bei kitq istatymq Vyriausybes nutarimq,
kitq teises akfr+ ir veikl4 grindZia Siais istatais.
1.4. Draugija turi antspaudq sqpkaitas bankuose, teisini, organizacini, fikinl ir finansini
savarankiSkum4
1.5. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Draugijos veiklos tikslai ir uidaviniai

2.1 Draugijos veiklos tikslai:
2.1.1. koordinuoti Draugijos nariq veikl4, maiinti neigaliqiq socialing atskirti, sudaryti
jiems lygias galimybes, atstovaujant ir ginant jt+ teises;
2.I.2. padeti 2nonems su ivairiomis negaliomis {sutrikgs intelektas, ivairios fizines
negalios, klausos, regos sutrikimai ir pan.) lavinti praktinius kfirybos bei darbinius ig0dZius,
ugdytl asmenybg integruotis I visuomeng;
2.1.3. dalyvauti kuriant neigaliqjq socialines paramos sistemq padeti sprgsti Siq Zmonir;
ypad vaikq k jaunimo, ugdyno, uZimtumo, Svietimo, profesinio orientavimo,
savaranki5kumo, turiningo laisvalaikio ir kult0rines veiklos organizavimo klausimus;
2.1.4. padeti atitinkamoms institucijoms teikti socialines paslaugas nefgaliesiems, steigti
socialing pagalb4 neigaliesiems, jq Seimos nariams teikiandias tamybas;
2.I.5. tobulinti spec. pedagogq, socialiniq darbuotojq, neigakqjq kultfirines veiklos
organizatorig savanoriq t vafntaci.los kelimo sistem4
2.1.6. dalyvauti kitq visuomeniniq organtzacTjq, asociacijq Lietuvoje bei uZsienyje veikloje,
pletoti rySius su VSA (The Intemational Organization on Arts and Disabihty), kitomis
organizacijomis,
2.2 Draugijos veiklos uZdaviniai:
2.2.1. burti Draugijos veiklai nefgaliuosius, jq tevus, su jais dirbandius specialistus,
menininkus, kitus suinteresuotus visuomenes narius, ivairias istaigas, knrybinius kolektyvus,
nevyriausybines, kitas suinteresuotas organizacijas;
2.2.2 bendradarbiauti su vyriausybinemis, savivaldybiq, nevyriausybinemis, privadiomis ir
kitomis institucijomis bei organizacijomis Lietuvoje, uisienyje, Siekiant spartesnes neigali+iq
socialines integracijos i visuomeng, lygl+ galimybiq uZtikrinimo;
2.2.3. teikti neigaliesiems nefonnalaus ugdymo, darbinio uiimtumo, kulturinio, laiwalaikio
organizavimo, Svietimo, informacinio-komunikacinio pobtrdZio, kitas socialines paslaugas
jau veikiandiose istaigose, o taip pat steigti naujas;
2.2.4. vykdytl neigahqjq idarbinimq spec. pedagogrtr socialinig kitq darbuotojq, neigahqlq,
jq Seirr1os narir+, savanoriq mokym4 ir Svietim4;
2.2.5. organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus, kit4kultfiring, edukacinq, ugdom4jqir
Svieteji5k4 veikl4 neigaliesiems ir sveikiesiems;
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bendravim4 ir bendradarbiavim4 tarp
nariais, propaguoti neigakqiq klrybinius,

neigaliqjq
darbinius

o taip pat
pasiekimus

kulturines veiklos organizatoriq,

periodinius ir vienkartinius

bei privadiq socialiniq paslaugrl tamybq

privadiomis ir kitomis

labdaros rinkim4 ir skirstym4 teikia ivairi4 paramq neigaliesiems, jtl

Draugijos veiklos tikslams,

3. NarystE Draugiiaie

3.1 Draugijos nariais gati b[ti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jie skirstomi !tikruosius ir garbes

ir ugdymo istaigrtr (darZeliq, mokyklq, pensionatrl

- Draugijai nusipelnq asmenys. Si vard4 suteikia naflq

, 4. Draugiios nariry teishs ir pareigos

4.1 Draugijos nariq teises:

4.1.1. rinkti ir btti renkamiems i visus Draugijos organus;

4.1.z.dalyvauti Draugijos veikloje, visuose projektuose, burtis i grupes;
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su pra5ymais ir pasi[lymais Draugijos veiklos klausimais i

ar Draugijos respublikinei tarybai nor4

svarsto ir

5. Draugiios struktfrta

nari+ mokesdiq dvdi, jq mokejimo

vlsus



Jis atstovauja
tarptautinemis

asmenimis, teismuose,
koordinuoja Draugijos

istatymais, kitais teisds ahais,

darbuotojas. Darbo santykius su juo

darbo sutartis, skatina juos ir

ir pavedimus, sPrendZia kitus jam

ir teises aktuose nera priskirtos kiq

6. L03os ir nuosavYbL

turtas), reikalingas
uZ Draugijos

7. Draugiios pertvarkymas ir veiklos pabaiga

7.1.Drau}ijapertvarkom4baigiasavoveikla(reorganizuojatrLaarlikviduojama)Civilinio
kodekso nustat5rta tvarka.

i i,.n uugija v-ienu kartu negali buti reorganizuojama ir likviduojama-
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nadai, per trisde5imt die.m1 
"Pi: 

ttki "Tlnegu trys
praneSti juridiniq asmeill registrui Juridiniq a$nenq

!statyme ir Civiliniame kodekse nustatYfq

akta ir kitus

8. Dokumentq ir kitos informaciios upie Draugiios veikl4

P ateikimo nariams tvarkn

9. Pranefiimry ir skelbimry paskelbimo tvarka

10. Draugiios lAi4, paiamq bei turto naudoiimo tvarka
' 

braugii;s ieiklos kontrolis tvarka

nustat5rtai

1f
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Siuose istatuose nustafrhrs Draugijos veiklos tikslus (iskaitant ir labdaros' ir paramos

tikslus, nustat5rtus 5#;;J;;;ii1t* Labdarcs ir paramos istatvm$'

10.3. Draugija pinigus, gautus ft*'p p**i t"+ px lit.t ""g;@intinai 
gautus pinigrs ir

kit4 t*rt4 naudoja juos davusio u*"rrl ""r"ay,i"*s 
tiksramsfj"igu a:muo. tokius tiksius

nurode. Draugija siuos gautus p*g*]ri*r" Liw atskiro3e'sa9iaito3", taip pat sudaryti

illaidq s+matq :1 tJ ;.,[r,*- ,lrer" Jillo *U" pinigus daves to reikalauja'

Draugija negah pnrmti pinigq ar kiJo ,"tt"l"ia*danti; *'itto nurodo juos naudoti kitiems'

""g"--fj*"gri 
os istatuose yra nustatyta' tikslams'

l0.4.Draugijosle5oskaupiu-o'i'.'u"gomo;lantu"liTkitosekreditoistaigose'
10.5. Sprendimus Draugijos vardu iiigyti fi'too piitti' $eisti ar kitaip suvarZyti

Draugijai priUuo'*ti nJip'li*t Draueii;s taryba 2/3 balsq dauguma'

10.6. Draugijos teiq panaudojtr"a ;:#;f;; it "z 
jt+ p*kiotv*4 atsako Draugijos

taryba.
10.?. Esant reikarui, Draugijos veiklos kontrorg atlieka ir Draugijos narir4 suvaZiavimo

paskirtas revizorius'
10.8.}statymqnustatytatvarklDraugijasudaros4lyqryjosfiking-finT:*aveikl4tildnti
kontroles institucijoms (auditoriamt,'#;;;;;ioT#oi"i t u')' tiitiu jiems vis4 pra.om4

informacijq-

1I' lstatry keitimo tvarka

Sie istatai sudaryti trimis egzemplioriais'

5i Oraugijos istatq redakcija ptiqtu 2012 m' lapkridio

;;;#;e ir pasirasvt"iatzm' lapkridio 15 d'

Lietuvos specialiosios kflrybos draugijos "Guboja"
pirmininke

12. Patlatiniry $kyriry,Jilialq) steigimo ir tikvid'avimo tvarka

Lietuvos ResPublikos

steigimo bei jq veiklos

padaliniq GkYril+' filialq)

15 d. lvYkusiame V Draugijos nariq

Viktorija Vitaite
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