LPdD VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR VEIKLOS POBŪDIS
1. Skleisti psichodramos idėjas visuomenėje, vienyti įvairių profesijų specialistus ir kitus asmenis, besidominčius psichodrama ar savo veikloje taikančius
psichodramos metodus.
2. Skatinti, vykdyti ir dalyvauti įvairiose su psichodrama susijusiose programose ir projektuose.
3. Atstovauti Draugijos nariams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus
tikslus, o taip pat ginti savo narių interesus Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis.
4. Rengti konferencijas, seminarus, paskaitas ir praktinius užsiėmimus, skirtus psichodramos specialistams šviesti ir lavinti.
5. Koordinuoti psichodramos specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, teikti ir atnaujinti profesinę kvalifikaciją atitinkančias licenzijas.
6. Organizuoti psichodramos mokymą.
7. Organizuoti leidybinę veiklą, skatinti psichodramos literatūros leidimą.
8. Kurti psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui.
9. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis psichodramos ir jai artimų sričių organizacijomis.
10. Jungtis į visuomeninių organizacijų, kurių tikslai suderinami su Draugijos
tikslais, sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.
11. Stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų.
12. Remti Draugijos narius profesinėje veikloje bei ginti jų interesus.
13. Teikti bei gauti labdarą ar paramą.
14. Siekdama šių tikslų Draugija:
14.1. Atstovauja savo narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose.
14.2. Organizuoja ir dalyvauja įvairiose psichodramos praktiniam taikymui ir
studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose, taip pat įvairiose
programose ir projektuose.
14.3. Atstovaudama Draugijos narių interesams, sudaro sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis),
mokslo bei švietimo įstaigomis dėl įvairių programų vykdymo.
14.4. Koordinuoja psichodramos specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo
sistemos kūrimą, teikia ir atnaujina profesinę kvalifikaciją atitinkančias licenzijas.
14.5. Rengia psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui.
14.6. Kuria ir realizuoja psichodramos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, rengia naujus psichodramos specialistus, išduoda kvalifikacijos
pažymėjimus.
14.7. Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis psichodramos ir jai artimų sričių organizacijomis.

14.8. Siūlo kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms, stipendijoms gauti.
14.9. Remia savo narius, įgyvendinančius draugijos tikslus.
14.10. Skatina ir remia psichodramos literatūros leidimą, vertimą ir platinimą.
14.11. Remia savo narių stažuotes užsienio mokslo ir mokymo institucijose,
komandiruotes į tarptautines konferencijas ir seminarus.
14.12. Keičiasi patirtimi su užsienio šalių psichodramos specialistais ir organizacijomis.
14.13. Savo narių socialinei apsaugai gerinti gali steigti labdaros ir paramos
fondus.
14.14. Informuoja ir skatina diskusijas aktualiais psichodramos taikymo
klausimais.
14.15. Bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis, šviečiant visuomenę aktualiais su psichodrama susijusiais klausimais.
14.16. Bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant aktualias visuomenės psichosocialines problemas.
15. Siekdama pagrindinių tikslų, Draugija gali užsiimti šių rūšių ūkine veikla:
15.1. Knygų leidyba;
15.2. Laikraščių leidyba;
15.3. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
15.4. Kita leidyba;
15.5. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
15.6. Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla;
15.7. Švietimas;
15.8. Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas;
15.9. Kitų narystės organizacijų veikla.

