2016 metų
VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS
ps. Ados Sutkuvienės ir
tėvo Jono Kubiliaus, S.J.
1,000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS
64-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų
sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia savas knygas, skelbia rašinių konkursus ir
remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos ir Lietuvos skautijos lavinimo pobūdžio
projektus.
Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas pradėjo skirti 1,000 dol. vardines
stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos nariams. 2016 metais bus
skiriama dvidešimt 1,000 dol. stipendijų studentams, kurie atitinkamai užpildo
stipendijos prašymo anketą ir pateikia reikalaujamą dokumentaciją iki 2016 metų
liepos 15 d.
Šių metų stipendijos pavadintos ps. Ados Sutkuvienės ir tėvo Jono
Kubiliaus, S.J. vardais.
Ps. Ada Sutkuvienė - dailininkė. 1949 m. atvyko į Ameriką, gyveno Los
Andželas, vėliau Niujorke ir Čikagoje. Šiuo metu gyvena Beverly Shores,
Indianoje. Meną studijavo Nekalčiausios širdies kolegijoje bei ,,Pratt” institute. Su
grafikos, akvarelės, mozaikos, keramikos ir pluošto darbais dalyvavo daugelyje
grupinių parodų, paruošė porą ir individualių. Dailininkė yra sukūrusi 4
mozaikinius altorius Marijonų koplyčioje Čikagoje; vitražų ,,Eglė žalčių karalienė”
Jaunimo centre Čikagoje; akvarelių, scenovaizdžių ir teatro kostiumų projektų
,,Dainavos” ansambliui; plakatų Lietuvių operos spektakliams Čikagoje;
apipavidalino daugelį lietuviškų išeivijos rašytojų knygų. Vydūno jaunimo fondui
yra sukūrusi daug kalėdinių atvirukų piešinių. 1986 m. apdovanota Vydūno
jaunimo premija, o 1987 m. – JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos
premija. Ps. Ada Sutkuvienė yra Lietuvių dailininkų draugijos narė.
Tėvas Jonas Kubilius, S.J. 1933 m. įsigijo filosofijos daktaro laipsnį.
Nacių okupacijos metais, jam gyvenant Paryžiuje, Prancūzijoje, kunigo
pastangomis buvo išlaikyta pusiau oficiali nepriklausomos Lietuvos atstovybė.
1950 m. atvykęs į Monrealį, suorganizavo naujų lietuvių parapiją ir pastatė
,,Aušros vartų“ bažnyčią. Jo rūpesčiu Čikagoje buvo pastatytas lietuvybės
židinys – Jaunimo centras. Daug metų tėvas Kubilius ėjo ASS dvasios vado
pareigas. Mirė 1991 m. kovo 2 d. Čikagoje.

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI
1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių
skautų sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė bent trejus metus;
2. Kandidatas/kandidatė baigęs/baigusi gimnaziją gerais pažymiais;
3. Kandidatas pradedantis/pradedanti arba šiuo metu studijuojantis/studijuojanti
universitete, kolegijoje ar kitoje aukšto mokslo įstaigoje;
4. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją panaudoti studijoms bet kurioje pripažintoje
(„accredited“) mokslo įstaigoje.
PATEIKIAMI DOKUMENTAI
1.
2.
3.
4.

Nuotrauka
Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa
2015-2016 metų LSS nario mokesčio kvitas
Vėliausias oficialus gimnazijos (su universiteto priėmimo laišku - „with the
university acceptance letter“) ar universiteto pažymių dokumentas (“transcript”)
5. Be prašymo reikalinga vieno/vienos LSS vadovo/vadovės rekomendacija, kuri:
a. apibūdina kandidato/kandidatės skautišką veiklą, vadovavimo
pasiekimus, skautiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir savo krašto
visuomenėje;
b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS narys bent trejus metus ir paaiškina,
kodėl kandidatas yra vertas šios stipendijos;
c. vadovo/vadovės tiesiogiai siunčiama Vydūno fondo adresu ar el. paštu
(“mailed or e-mailed directly to Vyduno fondas”).
PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI, NEUŽPILDŽIUS VISOS ANKETOS IR
NEPRISTAČIUS VISŲ REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ.
STIPENDIJŲ SVARSTYMO KRITERIJAI
1. Studento pasiekimai ir veikla gimnazijoje ir/ar universitete;
2. Skauto/skautės pasiekimai Akademinio skautų sąjūdžio veikloje;
3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veikloje: pažangumo, vadovavimo, skautiškumo
srityse;
4. Studento finansinis stovis ir stipendijos reikalingumas tęsti/baigti mokslo sritį.
Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jaunimo
fondo raštinės adresu iki 2016 m. liepos 15 d. („deadline for applications – July 15,
2016“).
Stipendijos bus skirstomos Vydūno jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.
Po posėdžio bus asmeniškai pranešta visiems kandidatams dėl stipendijos suteikimo.
Rezultatai taip pat bus paskelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje
www.vydunofondas.net po 2016 m. rugsėjo 15 d.

