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VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMA
FILISTERĖS GRAŽINOS MUSTEIKYTĖS
10,000 DOL. VARDINĖ STIPENDIJA
69-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia lietuvių studentų studijas ir vertingų
knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia knygas ir
remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos lavinimo pobūdžio projektus.
Vydūno jaunimo fondas, siekdamas įvykdyti Gražinos Musteikienės testamentą, įkūrė fil.
Gražinos Musteikytės vardinę stipendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir
tikėjo jaunimo ateitimi. Gražina Musteikienė norėdama įprasminti dukros Gražinos, per anksti
iškeliavusios į Amžinuosius namus, prisiminimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą su prašymu įsteigti
stipendiją lietuvių kilmės studijuojantiems bei skautaujantiems jaunuoliams.
Fil. Gražina Musteikytė baigė biochemijos mokslus bakalauro laipsniu ,,St. Xavier“ kolegijoje ir
magistro laipsniu Čikagos universitete. Vėliau Gražina gilino savo studijas mikrobiologijos srityje
,,Sorbonne“ universitete Paryžiuje. Jos indėlis akademikų skautų veikloje buvo didelis. Gražina
pasižymėjo draugiškumu, kuklumu, nuoširdumu, darbštumu ir pareigingumu. Kai Gražina mirė 1974
metais, ji buvo Vydūno jaunimo fondo įgaliotinė Ilinojaus valstijai. Artimos draugės prisimena fil. Gražiną
Musteikytę kaip šiltą, mielą ir protingą asmenybę.
Reikalavimai ir kriterijai
Stipendija skiriama už Lietuvos ribų gyvenančiam/gyvenančiai lietuvių skautui/skautei,
ne Lietuvos piliečiui/pilietei,
aktyviai dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje,
susimokėjusiam/susimokėjusiai Lietuvių skautų sąjungos 2020-2021 nario mokestį.
Kandidatas turi būti studijavęs universitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigoje bent dvejus metus.
Stipendiją kandidatas turi naudoti studijoms bet kurioje pripažintoje mokslo įstaigoje.

•

Pateikiami dokumentai
• Stipendijos prašymo anketa (turi būti pasirašyta)
• 2020-2021 LSS nario mokesčio kvitas
• Vėliausias oficialus pažymių sąrašas (,,official transcript“)
• Valdžios išduota tapatybės kortelės ar paso kopija
• Pilietybės dokumentacija
• Dviejų dėstytojų rekomendacijos
Vieno tiesioginio skautų vadovo (ne šeimos nario) rekomendacija

Stipendijos prašymo anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunojaunimofondas.org – arba parašius Fondui el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.
Stipendijos prašymo anketą su visa dokumentacija grąžinti Vydūno jaunimo fondui iki 2021 m.
birželio 30 d. (pašto antspaudas). Stipendija bus paskirta rugpjūčio mėnesį.

