Vydūno jaunimo fondo
Stipendijos įkurimo nuorodos
Mūsų skautiškas jaunimas yra Lietuvos ir išeivijos skautų organizacijų
ateitis. 2018 metais Lietuvių skautų sąjunga (LSS) švenčia savo
100-metį. Norėdami, kad lietuviškoji skautiška dvasia tęstųsi ne vien
iki 2018 metų, bet iki 2028 ir toliau, Vydūno jaunimo fondas ragina
visus mūsų rėmėjus, kurie finansiškai gali paremti mūsų
skautaujančio jaunimo/jaunų vadovų studijas – tiek išeivijoje, tiek
Lietuvoje – įkurti vienkartines ar daugmetines stipendijas.

Stipendijų/konkursų įkūrimo nuorodos
Vienkartinės stipendijos ir konkursai gali būti
skiriami vieneriems metams. Gali būti 500, 1.000
JAV dol. ar didesnės sumos. Stipendijos ir
konkursas gali būti skiriami pagerbti mirusį
šeimos narį arba ypatingos mokslo šakos
pasiekimui (paskatinti išradingumą, rašybą,
muzikinius gabumus ir t.t.). Taip pat gali būti
skiriami atžymėti/paminėti kurią nors Lietuvos
istorinę šventę ar kurio nors universiteto šventę.
Daugmetinės Vydūno
jaunimo fondo
stipendijos ir konkursai
yra skiriami
kiekvienais metais –
vieną kartą ar du
kartus (pavasario ir
rudens semestrams)
per metus. Įkurti
stipendiją ar konkursą,
skirtą Lietuvos ar išeivijos lietuviams skautams studentams, reikėtų
10.000 JAV dol. įnašo Vydūno jaunimo fondui. Numatyta metinė
stipendija ar konkursas bus skiriami iš aukojamos sumos palūkanų
pagal sutartį su Lietuvos universitetu ar Lietuvių skautų sąjunga ir
pagal steigėjo pageidavimus ir nurodymus.

Stipendijos/konkurso įkūrimo gairės:
Paaukojant – bus skiriama
$10,000 – $500 metinė stipendija
$20,000 – $1,000 metinė stipendija
$30,000 -- $1,500 metinė stipendija
$40,000 – $2,000 metinė stipendija
$50,000 – $2,500 metinė stipendija
(Kiekviena 10,000 dol. suma
padidins stipendiją po 500 dolerių
suma.)

Stipendijos/konkurso įkūrimas:
1.
2.

3.

Nuspręskite ar norite skirti –
a. vienkartinę sumą ar
b. daugmetinę (metinę) sumą;
Pažymėkite stipendijos/konkurso sumą, kurią norite skirti ir
įnašo sumą Vydūno jaunimo fondui (įnašą galite įmokėti
dalimis - per kelerius
metus).
Nuspręskite:
a. ar stipendija/
konkursas bus
skiriami Lietuvoje
studijuojančiam
jaunimui ar Lietuvių
skautų sąjungos
studentams;
b. kiek stipendijų norite
įteikti kiekvienais
metais ir kokiomis
sumomis (vieną
sumą, 2 po 500 dol., 4 po 250 dol. ir t.t.).
c. Pagalvokite ar norite, kad stipendija/konkursas būtų
skelbiamas išskirtinio Lietuvos universiteto studentams.
d. Nuspręskite ar norite stipendiją/konkursą skirti tam tikros
mokslo srities studentams (medicinos, technologijos,
agronomijos, muzikologijos ir t.t.).

4.
5.
6.

e. Vydūno jaunimo fondas susisieks su Lietuvos
universitetais, Studentų skautų organizacija (SSO) bei
LSS surašyti sutartis ir pranešti apie naujas stipendijas.
Sudaromas sutartis pasirašo Vydūno jaunimo fondo Valdybos
pirmininkas bei mokslo institucijų rektoriai.
Sutartys įsigalioja pasirašymo datą.
Kiekvienais
metais
kvalifikuoti
kandidatai
atrenkami ir
nurodytu laiku
įteikiamos
stipendijos pagal
sutartyje
surašytas gaires.

