Aukos Vydūno jaunimo fondui
Donations to the Vydunas Youth Fund (english)
Vydūno jaunimo fondo (VJF) tikslai yra:
– “Remti aukštuosius mokslus einantį skautišką jaunimą,
teikiant jam stipendijas, paskolas ir kitokią materialinę
pagalbą...”
– “...tokiu būdu iš jų paruošus Nepriklausomai Lietuvai
įvairių sričių specialistų.”

Kviečiame visus paremti
fondą ir prisidėti prie šių
pastangų padėti mūsų
skautiškam lietuviškam
jaunimui sekmingai baigti
aukštuosius mokslus ir
paremti mokslinio ir
lavinimo pobūdžio
projektus ir leidinius.
Fondas yra inkorporuotas Illinois valstijoje kaipo 501 (c) 3 „Not for profit“
organizacija ir visos aukos yra atleidžiamos nuo federalinių taksų. VJF
„tax free“ numeris yra 36 - 2698614. Aukojant fondui, nusirašykite šį
numerį ir laikykite savo taksų byloje.

Įvairūs paramos telkimo būdai:
Pasiūskite čekį tiesioginiai į VJF raštinę Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont,
Illinois. Mūsų adresas yra:

Vydunas Youth Fund, Inc.
14911 127th St.
Lemont, Illinois 60439

Vokelyje galite pridėti sekančią iškarpą su savo adresu, bei paaiškinimu
kuriam tikslui siunčiama auka. Antrąją iškarpą galite pasilaikyti savo
dokumentuose.

Auka Vydūno jaunimo fondui
Data: _______________

Auka: _________________

(Čekius rašyti: “Vydūnas Youth Fund Inc.” vardu)

Vardas, pavardė: __________________________________________
Adresas: _________________________________________________
Miestas, valstija, pašto koda__________________________________
Aukos paaiškinimas/”memo”:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Aukas siūsti: Vydunas Youth Fund Inc., 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Vydunas Youth Fund donation
Income Tax Memo
Date of donation: ____________ Amount of donation:_________
Check number: __________
Federal Tax ID number – 36-2698614
Vydunas Youth Fund Inc, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Paaukokite naudojant PayPal arba kredito kortelę. Vydūno jaunimo
fondo tinklalapyje (www.vydunofondas.net) randasi „PayPal“ ir kredito
kortelių emblema. Paspaudus
DONATE žodį, atsidaro
langelis su nurodymais kaip
paaukoti naudojant elektroninį
būdą.

Įrašius „Donation amount“ fondui persiunčiama pažymėta suma.
Paspaudus „Make this recurring (monthly)“ dėžutę, automatiškai
paaukojate šią pažymėtą sumą VJF-ui kiekviena mėnesi. Turime remėjų,
kurie automatiškai iš savo sąskaitos aukoja $5, $10, ar $25 kiekvieną
mėnesį.

Aukos už mirusius. Vydūno jaunimo fondas prašo mūsų skautiškas,
akademiškas šeimas paskirti “už mirusį” aukas Vydūno fondui. Praeityje
esame susilaukę $1,000, $2,000, ir daugiau iš mūsų remėjų šeimų, kurios
paskyrę aukas paremti mūsų skautišką jaunimą ir jų mokslines pastangas.
Šeimai pranešus fondue, įrašysime šeimos mirusį mūsų tinklalapyje ir
surašysime visus, kurie aukojo aukas už mirusį. Taip pat pasiūsime
šeimai sąrašą visu aukotojų su gautų čekių kopijomis, o aukotojams
pasiūsime asmenišką padėką fondo vardu. Aukotojai gali panaudoti
sekančią atkarpą siunčiant “už mirusius” aukas Vydūno jaunimo fondui.

Auka Vydūno jaunimo fondui
a.a. _____________________________
atminimui
Data: _______________

Auka: _________________

(Cekius rašyti: “Vydūnas Youth Fund Inc.” vardu)

Aukotojo vardas, pavardė: ___________________________________
Adresas: _________________________________________________
Miestas, valstija, pašto koda: _________________________________
Skiriu auką Vydūno fondui mirusio vardu
Aukas siūsti: Vydunas Youth Fund Inc., 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Federal Tax ID number – 36-2698614

Žinoma, „už mirusius“ aukas priimame ir iš pavienių asmenų, kurie nori
paaukoti fondui už mirusį artimą, draugą, ar pažystamą.

„Matching Funds“ – Kai kurios darbovietės ar įstaigos duoda „matching
funds,“ kurios padvigubina ar net patrigubina savo darbininų aukas „Not for
Profit“ organizacijoms. Pasitikrinkite savo darbovietės „Human
Resources“ organizacijoje ar Jūsų darbovietė duoda „matching funds“ ir
kokia yra jų reikalaujama procedūrą. Dažniausiai, organizacija pasiunčia
VJF-ui anketą, kurią užpildo mūsų iždininkas ir gražina organizacijai. Tada
organizacija pasiunčia „matching funds“ sumą Vydūno jaunimo fondui.

Kasmetiniai Kalėdinių atvirukų vajai – nuo fondo
įsteigimo 1952-tais metais, kiekvienų metų rudenį
fondas siunčia lietuviškų kalėdinių atvirukų paketukus
mūsų remėjams ir prašo aukų. Jei Jūs negaunatę šių
atviručių paketukų, ar norėtumėt prisidėti savo aukomis
prie šių vajų, prašome pranešti fondui telefono
skambinimu ar elektroninio pašto žinute.

Mėnesinės ir metinės aukos fondui – „pledges“ – remėjai, kurie nori
paaukoti mėnesines aukas arba metines aukas, gali pranešti fondui ir
valdyba kiekviena mėnesi (ar kiekvienais metais) pasiūs aukų vokelį su
priminimu ir prašymu paaukoti pažadėtą sumą. Paskambinkite fondo
raštinei ar pasiūskite elektroninio pašto žinutę pranešant, kad pageidaujate
gauti tokius aukų vokelius ir norite tokiu būdu paremti Vydūno fondo darbus
ir pastangas.

Palikimai Vydūno jaunimo fondui – daug kas prisimina VJF savo
palikimuose. Ar maža suma, ar didelė, kiekvienas palikimo doleris padeda
fondui įgyvendinti savo tikslus ir paremti mūsų studentus, bei Lietuvių
Skautų Sąjungos ir Lietuvos Skautijos mokslinio/lavinimo pobūdžio
projektus. Irašius Vydūno jaunimo fondą į savo paskutinį testamentą,
prašome pranešti fondui, ar paprašyti testamento vykdytojo pranešti fondui
apie palikimą. Keleta mūsų remėjų paliko stambesnius palikimus ir
pageidavo, kad asmens ar šeimos vardu butu įkurtos metinės stipendijos
studijuojančiam jaunimui. Fondas įvykdę jų pageidavimus ir Lietuvos

universitetose ar Lietuvių Skautų Sąjungoje įkurė vardines stipendijas,
kurias suteikia studentams kiekvienais metais. Daugiau žinių apie
palikimus ir stipendijų įkūrimo nuorodas galite rasti čia.

