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Prieš daugiau nei 2 metus prasidėjusi COVID pandemija neabejotinai neigiamai paveikė žmonių psichologinę sveikatą ir
privertė susidurti su problemomis, kurios iki šiol nebuvo pernelyg aktualios. Viena labiausiai paveiktų socialinių grupių
karantino metu – jaunimas. Ši socialinė grupė dažnai susiduria su nerimu, pasimetimu, nes nuolat galvoja apie bandymą
įsitvirtinti gyvenime, ateities planus, o susidūrus su pandemija, jiems sumažėjo galimybių aktyviai bei prasmingai praleisti
laisvalaikį. Neigiamus psichologinės būsenos pokyčius įrodo Eurofound 2021 (organizacija, vykdanti Europos apklausas
apie žmonių gyvenimo ir darbo kokybę) metais atlikto tyrimo apie COVID įtaką jaunimui Europos Sąjungoje rezultatai.
Net 65% 18–29 metų tiriamųjų yra rizikos grupėje susirgti depresija. Jaunimas, atsidūręs situacijoje, kai aktyviai
pasireiškia depresijos požymiai, gali nesugebėti kūrybiškai bei kritiškai mąstyti, rasti orginalius kamuojančių problemų
sprendimus. Taip pat kritinis mąstymas paskutiniais metais tapo labai reikalingas dėl esančio didelio kiekio nepagrįstų
faktų (apie vakcinas, socialines mažumas ir t.t.) socialinėse platformose, kuriose jaunimas praleidžia daug laiko.
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau VDU SA) jau 28 gyvavimo metus orientuojasi į studentų
problemų sprendimą bei jų gyvenimo kokybės gerinimą. Prie šio tikslo įgyvendinimo prisideda vienas didžiausių metų
renginių – „Pavasario festivalis“. Tai tęstinis VDU SA organizuojamas renginys, kuris vyksta jau 21 metus. Kiekvienais
metais renginys pritraukia virš 3000 dalyvių, o jo tema kasmet kinta dėl tuometinių, jaunimui svarbių aktualijų. Kadangi
2022 metai Lietuvos Respublikos seimo pritarimu yra oficialiai paskelbti jaunimo metais, „Pavasario festivalio'22“ tikslas
– atkreipti ypatingą dėmesį į Lietuvos jaunimo problemas bei iššūkius. Taip pat šiemet, remiantis praeitų metų patirtimi,
bus keičiamas renginio konceptas – vienos savaitės renginys vyks tik dieną. Tai yra daroma tam, kad būtų lengviau sutelkti

3
Projekto veiklos

Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai
Projekto partnerių
pavadinimai
Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Meninės instaliacijos VDU Botanikos sode; „Išreišk nuomonę per meną“ kūrybinės dirbtuvės, interaktyvi
diskusija, kurios eigą nulemia dalyviai; debatai; pabėgimo kambarys; kritinio mąstymo praktiniai užsiėmimai;
atvira bendravimo ir muzikos erdvė; koncertas; savanorių įtraukimas į renginio organizavimą.
Renginio pabaigoje dalyviai bus susipažinę su įvairiomis nuomonėmis aktualiomis temomis, būdais išreikšti savo
nuomonę, suras būdų kaip patikrinti faktus, patobulins savo kritinį mąstymą, susipažins su jaunųjų menininkų kūriniais.
Savanoriai išmoks kuruoti darbo grupes, generuoti kūrybines idėjas, spręsti krizines situacijas, organizuoti didelio masto
renginį. Renginyje sudalyvaus virš 3700 dalyvių.
Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė, Vytauto Didžiojo universitetas
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