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Klaipėdos universiteto misija - svarbiausia darnią, socialinę, kultūrinę ir ekonominę regiono pažangą skatinanti institucija,
kurios veikla skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti. Projekto tematika - studentų kūrybinės
veiklos iniciatyva atliepia institucijos misijoje apibrėžiamą tikslą ugdytis kūrybingoms asmenybėms. Klaipėdos universitete
veikianti studentų atstovybė (toliau KU SA) padeda spręsti studentams kilusias problemas, išsikelia sau tikslų ir jų siekia,
organizuoja įvairius renginius ir, žinoma, atstovauja studentus universiteto mastu. Pažymėtina, kad KU SA prisidėdama prie
įvairių veiklų siekia suburti tiek Lietuvos, tiek užsienio studentus, taip skatindama įvairiapusį bendradarbiavimą. KU SA
prisideda prie meisto švenčių organizavimo, Klaipėdos miesto kaip jaunimo sostinės iniciatyvų bei kitų anksčiau išvardytų
projektų įgyvendinimo. Tačiau 2020-aisiais pasauliui smogusi COVID-19 pandemija smarkiai pakeitė mūsų gyvenimą.
Tyrimai atskleidžia pablogėjusią visuomenės psichinės sveikatos būklę - depresiškumo, nerimo, suicidinių minčių kreivė
ypač smarkiai pakilo tarp jaunimo ir moterų. Taip pat šiuos pastaruosius metus jaučiasi trūkumas studentų veiklos dėl
COVID-19 atskirties ir daugelio studentų baimės burtis į didesnes grupes. Patirtis, kuria KU SA tiesiogiai prisidėtų prie šio
projekto įgyvendinimo yra pagrinde gauta, studentams įsitraukiant į universiteto mokslininkų ir dėstytojų projektus kartu
su Klaipėdos universiteto, Sveikatos mokslų fakultetu. Projektas reikalingas skatinti studentų psichologinę gerovę,
kūrybiniai užsiėmimai skatintų spręsti individualias psichologines problemas, išreikšti savo emocijas, sumažinti stresą ir
padidinti pasitikėjimą savimi. Pojekte siekiama suburti studentus į kūrybines dirbtuves su KU naujausiu prioritetiniu šūku
- "Laisvė ir erdvė veikti, nes čia esi matomas"! Padedant studentams realizuoti savo idėjas, siekiant psichologinės gerovės
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ir pasitikėjimo, grąžinant studentus į akademinę-kūrybinę veiklą padedančią pašalinti COVID-19 pandemijos uždarumo,
vieniškumo ir atskirties aspektus, tuo užtikrinant psichikos sveikatos nepažeidžiamumą. Kūrybinės dirbtuvės pagrinde veiks
atvirose KU erdvėse. Viena iš erdvių, kurioje vyks užsiėmimai tai Klaipėdos universiteto Botanikos sodas, kuriame galima
ne tik vykdyti kūrybines veiklas, bet ir vykdyti nuostabius pasivaikščiojimus gamtoje, medžių paunksmėje, žydinčių ar
žiemos darganoms puikiai atsispiriančių gėlių, krūmų ir puskrūmių apsuptyje. Tuo tikslu bus pasirinktos, suderintos su
administracija ir miestu atitinkamos erdvės, kuriose būtų galima įrengti laikinas mobilias dirbtuves, siekiant pritraukti kuo
daugiau studentų į šią veiklą. Išsipildytų sena KU SA svajonė turėti kiną po atviru dangumi, kuriame vyktų teminiai renginiai
bei vakarai, kurių metu studentai galėtų realizuoti savo kūrybiškumą. Dirbtuvėse vyktų taip pat dailės pamokos, kurios
padeda atsipalaiduoti ir prilyginamos sveikatingumo terapijai. KU SA organizuotų Klaipėdos miesto šventės mugėje (770
Klaipėdos miesto gimtadienis/Jūros šventė 2022 m.) studentų dirbtuvių kampelį - "Ei, studente, burkis ant bangos smart
Klaipėdos uoste!".
Sukurti mobilią kūrybinių dirbtuvių platformą studentams, kurios metu studentai galėtų dalyvauti ir mokytis tapyti bei
stebėti kiną po atviru dangumi Klaipėdos universiteto Botanikos sode.
Suburti studentus į kūrybines dirbtuves Klaipėdos miesto šventės mugėje 770 m. Klaipėdos miesto gimtadienis/Jūros
šventė 2022 m, kurių metu būtų dalyvaujama Jūros šventės parade bei vykdomos kūrybinės dirbtuvės mugės metu.
 Vykdomos dailės pamokų - plenero veiklos Botanikos sode gegužės ir rugsėjo mėnesį dalyvaus 80 studentų.
 Kinas po atviru dangumi itin vaizdingoje Klaipėdos universiteto Botanikos sodo aplinkoje gegužės ir rugsėjo
mėnesį dalyvaus 200 studentų.
 Dalyvavimas Klaipėdos miesto šventės 770 m. Klaipėdos miesto gimtadienio/Jūros šventės 2022 m. parade
dalyvaus 40 studentų.
 Studentų dalyvavimas mugės veiklose Klaipėdos miesto šventės 770 m. mugės kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus 10
studentų.
Viso planuojama, kad dalyvaus 280 dalyvių bendrai visose numatytose veiklose.
 Piešimo pamokėlės po atviru dangumi Klaipėdos universiteto Botanikos sode.
 Kinas po atviru dangumi Klaipėdos universiteto Botanikos sode.
 Dalyvavimas Klaipėdos miesto šventės 770 m. Klaipėdos miesto gimtadienio/Jūros šventės 2022 m. parade.
 Studentų dalyvavimas mugės veiklose Klaipėdos miesto šventės 770 m. šventiniame renginyje.
 Vykdomos dailės pamokų - plenero veiklos, kurių metu studentams suteikiamos visos reikalingos priemonės
kūrybinėms veikloms vystyti, siekiant psichologinės gerovės ir pasitikėjimo. Numatomos veiklos metu įtraukti viso
apie 80 studentų, kurie pasiskirstytų dalyvaujant šiose kūrybinėse iniciatyvose dvi dienas šių metų gegužės mėnesį
bei dvi dienas šių metų rugsėjo mėnesį.
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Studentams suteikiama galimybė nemokamai žiūrėti kiną po atviru dangumi itin vaizdingoje Klaipėdos universiteto
Botanikos sodo aplinkoje, siekiant psichologinės gerovės ir pasitikėjimo. Numatoma veiklos metu įtraukti apie 200
studentų, kurie pasiskirstytų dalyvaujant šiose kūrybinėse iniciatyvose dvi dienas šių metų gegužės mėnesį bei dvi
dienas šių metų rugsėjo mėnesį.
Įsitraukimas į kūrybinę veiklą, padedant studentams realizuoti savo idėjas, siekiant psichologinės gerovės ir
pasitikėjimo. Tikimasi, kad šio šventinio parado metu pavyks pritraukti bent 40 studentų (tarp kurių dalyvaus
Klaipėdos universiteto studentų sąjungos nariai), kurie dalyvaus 770 m. Klaipėdos miesto gimtadienio/Jūros šventės
2022 m. parade.
Įtraukti į kūrybines dirbtuves Jūros šventės miesto mugėje ne tik KU studentų, bet ir kuo didesnį skaičių kitų aukštųjų
mokyklų studentų, jaunimo, pritraukti būsimų studentų, supažindinti su projektu, kurio metu studentai gali vykdyti
kūrybines veiklas ir parodyti šių veiklų naudą. Tikimasi, kad šventės mugės metu dirbtuvėse dalyvaus ir sklaidą
vykdys bent 10 Klaipėdos universiteto studentų atstovybės narių. O dirbtuvių veikla bus pasiekiama neribotam Jūros
šventės 2022 m. dalyvių skaičiui.
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