
 
2023 metų 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS 
fil. Danutės Eidukienės 

1,500 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS  
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS 

 
 

71-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. 
 

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas pradėjo skirti 1,000 dol. vardines 
stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos nariams. 2023 metais bus 
skiriama dvidešimt 1,500 dol. stipendijų studentams, kurie atitinkamai užpildo 
stipendijos prašymo anketą ir pateikia reikalaujamą dokumentaciją iki 2023 metų liepos 
15 d.  
 

Šių metų stipendijos pavadintos Akademinio skautų sąjūdžio Akademikių skaučių 
draugovės Garbės narės fil. Danutės Eidukienės vardu. Sesė Eidukienė mirė 2022 m. 
gruodžio 29 d., sulaukusi 95-erių m. 

 V. s. fil. Danutė Eidukienė pasižymėjo šia veikla: 

• Į SSD įstojo Pabaltijo universitete, Pinneberg, Vokietijoje. 1947 davė SSD 
pasižadėjimą. 

• SSD Centro Vadijos pirmininkė ir vadijos narė 1948-1951 m., per kurios 
kadencija steigėsi vienetai Bostone, Čikagoje, Klyvlende, Detroite, Toronte, 
Filadelifijoje, Australijoje (nuo SSD atkūrimo Vokietijoje, Danutė Eidukienė buvo 
trečia pirmininkė.) 

• Prasidėjus emigracijai, 1949 m. buvo SSD ryšininkė rūpindamasi ryšių palaikymu 
su emigruojančiomis narėmis ir besikuriančiais vienetais, kad išvykusios į 
užsienį, narės nenutrauktų ryšius su Draugove, ir Vokietijoje pasilikusiosios narės 
nebūtų užmirštos. 

• Ilgametė Vydūno jaunimo fondo (VJF) tarybos narė. 1987 m. vadovė VJF 
visuomeninio darbo kursuose. 

• 1988-1990 m. ASS Vadijos Pirmininkė. LSS Tarybos Pirmijos narė. 

• LSS Vidurio vakarų rajono atstovė. 

• Stovyklos viršininkė Rako stovyklose; 1988 m. Tautinėje stovykloj ASS 
pastovyklės “Laisvė” viršininkė. 1993 m. Jubiliejinėje stovykloje ASS pastovyklės 
“Gaudeamus” vadovybėje. 

• Aktyvi Čikagos ASS ir FSS narė. 

• 1948 m. III Tautinėje stovykloje Vokietijoje, prie Baltijos – Seserijos stovyklos 
sekretorė. 



• 1949 m., įkūrus lietuvius skautus Čikagoje, tais pačiais metais buvo I vyr. skaučių 
draugovės draugininkė. 

• 1961-65 m. “Aušros Vartų” tunte, paukštyčių “Žibučių” draugovės draugininkė, 
paukštyčių švenčių sumanytoja, antros paukštyčių draugovės steigėja. 

• 1965 m. paukštyčių rajono globėja stovyklojoje. Skaučių draugovės draugininkė. 

• 1967 m. atstovavo Lietuvių skaučių Seseriją latvių Tautinėje stovykloje. 

• 1967-1969 m. “Aušros Vartų” tunto tuntininkė. 

• 1969 m. surinko medžiagą knygai apie “Aušros Vartų” tuntą.  

• 1970 m. “Aušros Vartų” tunto stovyklos “Ventės rago” viršininkė. (Dirbo ir kitose 
stovyklose.) 

• 1971 m. jaunųjų vadovų,-ių stovyklos vadijoje. 

• 1973-1975 m. JAV Vidurio rajono atstovė. 

• 1982-1984 m. Lietuvių skaučių Seserijos Vyriausia skautininkė. LSS Tarybos 
Pirmijos narė. 

• 1983 m. Jubiliejinėje stovykloje Seserijos pastovyklės viršininkė. 

• LSS Tarybos lituanistikos komisijos narė. 

• Suorganizavo ir pravedė dviejus lituanistikos kursus skautams ir skautėms Union 
Pier, MI. 

• Ilgametė ČALM (Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos) mokytoja. 

• Skautiški laipsniai: paskautininkės – 1951 m., skautininkės – 1963 m., vyr. 
skautininkės – 1977 m. 

• Apdovanojimai: Tėvynės dukros žymuo – 1965 m., Ordinas už nuopelnus – 1966 
m., Lelijos ordinas – 1975 m., Padėkos ordinas - 1984 m., Geležinio Vilko 
ordinas – 1990 m. 

 

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI 
 

1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių skautų 
sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė; 

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. Valdžios išduota tapatybės kortelės („driver's license”, „state ID“) arba paso („passport“) 
kopija 

2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa 
3. 2022-2023 metų LSS nario mokesčio kvitas 
4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su universiteto priėmimo laišku  -  „with the university 

acceptance letter“) ar universiteto pažymių dokumentas (,,official transcript”), kuris 

tiesiogiai siunčiamas Vydūno jaunimo fondo adresu arba el. paštu („sent by the school to 
the Fund‘s mailing address or email“). 



5. Be prašymo reikalinga tiesioginio, tiesioginės LSS vadovo/vadovės (ne šeimos nario – 
„not a family member“) 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 ir paaiškina, kodėl kandidatas yra vertas 
šios stipendijos; 

c. vadovo/vadovės pasirašyta („signed“) rekomendacija tiesiogiai siunčiama 
Vydūno jaunimo fondo adresu ar el. paštu (“mailed or e-mailed directly to the 
Vydunas Youth Fund, Inc.”). 

 
PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI, NEUŽPILDŽIUS  VISOS ANKETOS, JOS 

NEPASIRAŠIUS 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 2023 m. liepos 15 d. [pašto antspaudas – „postmarked“] („deadline for 
applications – July 15, 2023“): 
 

Stipendijos prašymo anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje - 
www.vydunojaunimofondas.org - arba parašius Fondui el. paštu – 
vyduno.fondas@sbcglobal.net.  
  
 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.vydunojaunimofondas.org po 
2023 m. spalio 15 d. 


