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DRAUGIJOS TIKSLAI
• vienyti gydytojų hematologų, onkologų, transfuziologų ir kitų
gimininių
specialybių
gydytojų
jėgas
sprendžiant
hematologinių, onkologinių ligų ir transfuzinės terapijos
mokslines ir klinikines problemas
• propaguoti pasiekimus hematologinių ir onkologinių ligų
genezės, diagnostikos, gydymo, profilaktikos srityse
• dalyvauti
kuriant
gydytojų
hematologų,
onkologų,
transfuziologų kvalifikacijos sistemos bei specialistų ruošimo
sistemą
• organizuoti ar vykdyti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus,
siekiant gerinti hematologijos, onkologijos ir transfuzinės
medicinos žinias tarp visų specialybių gydytojų
• užmegzti ryšius su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos
Respublikos ir tarptautinėmis draugijomis, klubais,
asociacijomis bei specialistais
• steigti stipendijas, suteikti pašalpas, rėmimo fondus
• skelbti draugijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti
mokslinių asamblėjų simpoziumų, konferencijų medžiagą ir
kitus mokslo, praktikos, informacinius leidinius
• reklamuoti ir propaguoti savo veiklą bei jos tikslus
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DRAUGIJOS TIKSLAI
• dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus
hematologijos, onkologijos ir transfuzinės medicinos mokslo ir
praktikos klausimais
• teikti pasiūlymus dėl hematologijos, onkologijos
transfuzinės medicinos praktinės veiklos gerinimo

ir

• užmegzti, palaikyti ir vystyti ryšius su panašių tikslų
siekiančiomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos
ribų, dalyvauti tarptautinėje veikloje
• remti, atstovauti ir ginti ekonominius, teisinius ir profesinius
savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo
narių interesus santykiuose su visomis valstybinės valdžios
valdymo, taip pat savivaldybių institucijomis Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje, teikti paslaugas, kurios atitiktų
Draugijos tikslus
• visais būdais skleisti informaciją visuomenei, aiškinant apie
ligų pavojingumą, paplitimą, profilaktika;
• vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems
įstatams neprieštaraujančią veiklą, siekiant aukščiau išvardintų
tikslų. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir
pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams,
nustatytiems teisės aktuose ir šiuose įstatuose
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DRAUGIJOS VALDYMO
STRUKTŪRA
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PIRMININKAS

SEKRETORIUSIŽDININKAS

REVIZORIUS

4

NARIŲ TEISĖS
• dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime
• naudotis Draugijos
rengiant ilgalaikes
materialinę bazę

teikiamomis paslaugomis, dalyvauti
programas bei stiprinti Draugijos

• rinkti ir būti išrinktiems į Draugijos valdymo organus
• teikti pasiūlymus Draugijos veiklos klausimais ir reikalauti jų
svarstymo Draugijos visuotiniame narių susirinkime
• susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos
turimą informaciją apie jo veiklą
• bet kada išstoti iš Draugijos apie tai raštu pranešus Draugijos
prezidentui ir pilnai atsiskaičius su Draugija
• ginčyti teisme visuotiniame narių susirinkimo, Draugijos
vadovo sprendimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus,
jei jie yra pažeidžiami
• nedelsiant pranešti Draugijos vadovui apie gyvenamosios
vietos, adreso korespondencijai ir (ar) kitų kontaktinių
duomenų (elektroninio pašto, telefono ir pan.) pakeitimus
• kitas teisės aktuose nustatytas teises, kurios neprieštarauja
Draugijos įstatams
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NARIŲ PAREIGOS
• laikytis Draugijos įstatų, suvažiavimų ir valdymo organų
priimtų sprendimų, Draugijos kodeksų ir taisyklių
• laiku mokėti Draugijos nario mokestį ir visas kitas nustatytas
tikslines įmokas
• visokeriopai remti Draugijos veiklą
• saugoti ir tikslingai naudoti Draugijai priklausantį turtą
• vykdyti kitus įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus
Draugijai
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NARYSTĖS MOKESČIAI

2017 m. NARYSTĖ DRAUGIJOJE NEMOKAMA
Pirmaisiais draugijos gyvavimo metais, t.y. iki 2017 m.
gruodžio 31 d. netaikomi draugijos nario mokesčiai

Visą informaciją apie narystę ir kaip tapti nariu rasite
w w w. e v e n t a s . l t / K KO H T D _ n a r y s t e
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KAIP TAPTI
DRAUGIJOS NARIU

1
2
3
4

Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę
veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys

Norinčių tapti draugijos nariais asmenų veikla
turi būti susijusi su draugijos tikslais

Asmuo, norintis tapti KKOHTD nariu, turi
parašyti prašymą ir užpildyti internetinę
priėmimo į draugiją anketą

Draugijos nariu tampama, gavus narystę
draugijoje patvirtinantį pažymėjimą

Visą informaciją apie narystę ir kaip tapti nariu rasite
w w w. e v e n t a s . l t / K KO H T D _ n a r y s t e
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KODĖL VERTA TAPTI DRAUGIJOS NARIU
PRISIDĖJIMAS
Nariai kviečiami aktyviai prisidėti prie naujų ar keičiamų LR norminių aktų projektų hematologijos, onkologinių
ligų ir transfuzinės terapijos mokslo ir praktikos klausimais rengimo. KKOHTD nariai gali teikti pasiūlymus dėl
mokslinių ir klinikinių problemų sprendimo ir gerinimo

PROFESINIS TOBULĖJIMAS
Profesinių žinių gilinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant KKOHTD organizuojamuose
renginiuose ir bendruomenės veikloje

ŽMONĖS IR PATIRTYS
Bendradarbiavimas ir dalyvavimas profesionalus vienijančioje bendruomenėje leidžia gauti ir dalintis
informacija, gerąja darbo patirtimi, praktiniais patarimais ir žiniomis su draugijos nariais bei panašių tikslų
siekiančiomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų

NUOLAIDOS
Ypatingos kainos ar galimybė dalyvauti nemokamai KKOHTD organizuojamose konferencijose, seminaruose,
mokymuose ir kituose renginiuose

INFORMACIJA
Galimybė gauti kokybišką savalaikę informaciją, susijusią su hematologinėmis, onkologinėmis ligomis ir
transfuzinės terapijos sritimi

NARIŲ ATSTOVAVIMAS
Draugija rūpinasi savo nariais, remia ir atstovauja jiems profesiniuose santykiuose su valstybės, savivaldybės,
visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis
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KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE KAUNO KRAŠTO ONKOLOGŲ,
HEMATOLOGŲ IR TRANSFUZIOLOGŲ BENDRUOMENĖS

Kauno krašto onkologų, hematologų
ir transfuziologų draugija
Pirmininkas Doc. Rolandas Gerbutavičius

Draugijos sekretoriatas
EVENTAS | Inga Kanapeckienė
Tel.: +370 626 21246
El. paštas: KKOHTD@eventas.lt
www.eventas.lt

10

