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TAPIMO ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄJUNGOS NARIU TVARKA
1.

Ateitininkų sendraugių sąjungos (toliau – ASS) nariu gali tapti ne jaunesni nei 20 metų asmenys
vienu iš šių būdų:
1.1. davus ASS įžodį. ASS įžodis yra privalomas asmenims, kurie anksčiau nėra davę jokio
ateitininkų įžodžio, taip pat buvusiems Jaunųjų ateitininkų sąjungos nariams, kurie nėra davę
moksleivio ar studento ateitininko įžodžio.
1.2. Jaunesni nei 30 metų buvę Moksleivių ateitininkų sąjungos (toliau – MAS) ar Studentų
ateitininkų sąjungos (toliau – SAS) nariai į ASS sąrašus įtraukiami jų prašymu. Prašymas tapti ASS
nariu pateikiamas raštu ASS valdybai. Šie asmenys gali duoti ASS įžodį, jei patys to pageidauja.
Nepageidaujantiems duoti įžodžio, ASS ženklelis viešai įteikiamas ateitininkų renginių metu.
1.3. Vyresni nei 30 metų Ateitininkų federacijos nariai, davę moksleivio ar studento ateitininko
įžodį ir mokantys nustatytą Ateitininkų Federacijos nario mokestį, automatiškai laikomi ASS nariais.
Šie asmenys gali duoti ASS įžodį, jei patys to pageidauja. Nepageidaujantiems duoti įžodžio, ASS
ženklelis viešai įteikiamas ateitininkų renginių metu. Prašymas duoti ASS įžodį ar gauti ASS ženklelį
pateikiamas raštu ASS valdybai.

2.

ASS įžodis turi būti duodamas laikantis nustatytos ASS įžodžio tvarkos. Pagrindiniai ASS įžodžio
tvarkos principai:
2.1.

Kandidatams, kurie nėra davę MAS ar SAS įžodžio:
2.1.1. Reikalaujama bent vienerius metus aktyviai dalyvauti ateitininkų veikloje (jei vietovėje
veikia ateitininkai, įžodžio kandidatas turėtų prisijungti prie jų veiklos, jei nėra
veikiančių ateitininkų vienetų, įžodžio kandidatas turėtų dalyvauti respublikiniuose
renginiuose).
2.1.2. Po vienerių metų aktyvaus dalyvavimo ateitininkų veikloje, įžodžio kandidatas gali teikti
prašymą ASS valdybai duoti įžodį. Prašymas turi būti motyvuotas, nurodyta, kiek laiko
dalyvaujama ateitininkų veikloje, kodėl norima tapti ASS nariu.
2.1.3. Sprendimą dėl įžodžio davimo prima ASS valdyba po pokalbio su įžodžio kandidatu.

2.2.
Tęsiantiems savo narystę ateitininkijoje (davusiems MAS ar SAS įžodį): įžodžio kandidatas
turi pateikti prašymą raštu ASS valdybai. ASS valdybai šiam prašymui pritarus, įžodžio kandidatas
gali duoti įžodį.
3.

Įžodis duodamas Šventųjų Mišių metu: viešai Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadama
sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas, sakomas ateitininkų
Credo, giedamas himnas.

