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Šiuo projektu sprendžiama mažo fizinio aktyvumo ir jaunimo kultūrinio laisvalaikio paraleidimo trūkumą. Siekiama į
renginį įtraukti kuo didesnį jaunimo skaičių, formuojamas įprotis aktyviai leisti laisvalaikį. Tam pasitelkiama
populiariausia sporto šaka Lietuvoje - krepšinis. Taip pat įraukiamos ir kitos veiklos, tokios kaip dviratininkų,
riedlentininkų, gatvės šokių turnyrai ir grafiti piešimas specialiai paruoštoje zonoje. Platus skirtingų veiklų asortimentas
viename renginyje pritrauks platesnį žmonių skaičių. Europos Komisijos atlikta "Eurobarometro" apklausa atskleidžia, kad
beveik pusė Europiečių visiškai nesportuoja ir nesimankština ir šis procentas palaipsniui auga ir siekia 46 procentus.
Lietuvoje fiziškai neaktyvių žmonių taip pat daugėja: 2010 m. - 44 proc., 2014m - 46 proc., 2017 - 51 proc. (atkreipiame
dėmesį, Europos vidurkis 46 proc.). Tyrimo duomenimis Lietuva net keturis kartus atsilieka nuo Skandinavijos šalių.
Ypatingai didelį susirūpinimą tebekelia ir viena opiausių problemų Lietuvoje išlieka nuolatos mažėjantis vaikų, moksleivių
ir studentų fizinis aktyvumas. Dėl naujų technologijų spartaus tobulėjimo, vis daugiau žmonių renkasi savo laisvalaikį
praleisti prie televizoriaus, kompiuterio, išmaniojo telefono ar žaidimų konsolės. Žmonės pradeda vesti fiziškai pasyvų
gyvenimo būdą. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko nukenčia jaunimo sveikata, imuninė gyventojų sistema.
Tyrimais įrodyta, kad bet koks fizinės veiklos kiekis, nesvarbu kokiame amžiuje, yra naudingas, ir, kuo daugiau esame
fiziškai aktyvūs, tuo akivaizdesnės nauda mūsų sveikatai. Fizinis aktyvumas yra labai svarbus gerinant ir stiprinant
žmogaus sveikatą bei mažinant riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Taip pat aktyvus laisvalaikio būdas
atpalaiduoja nervų sistemą, mažina agresiją, stresą. Tokie renginiai kaip „Naktinis Krepšinis‘21“ suteikia puikią nuotaiką
ir fizinę savijautą, suteikia daugiau jėgų ir energijos dirbti bei mokytis, didina pasitikėjimą savimi. Kiekviena visuomenė
siekia, kad jos gyventojai būtų sveiki, stiprūs ir darbingi. Todėl renginiai skirti aktyviam laisvalaikio praleidimui yra
naudingi tiek žmogui, tiek visuomenei.
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1. Skatinti studentus užsiimti aktyvia veikla
2. Skleisti teigiamą studentų požiūrį į gatvės kultūrą
Moksleiviai, studentai, jaunimas iki 29 m. ir žiūrovai įvairaus amžiaus.
Planuojamas studentų skaičius 600-1000
Kiti dalyviai – 1000-1500
Krepšinio turnyras 3x3
BMX dviratininkų ir riedlentininkų turnyras
Gatvės šokių turnyras
Hip-hop stiliaus koncertas
Grafiti piešimas
Renginio „Aftermovie“
Krepšinio turnyras surinko bent 250 studentų, BMX dviratininkų ir riedlentininkų turnyras ir gatvės šokių turnyras surinko
po 50 dalyvių. Viso renginio metu dalyviai užsiėmė aktyvia veikla, kėlė darbo komandoje kompetencijas, kūrė ryšius su
naujais žmonėmis.
Renginyje dalyvavo virš 600 studentų, kurie įsitraukė į naujas sporto ir kultūros veiklas.
50 KTU Mechaniko inžinerijos ir dizaino fakulteto studentų atstovybės „InDi“ narių, kandidatų į narius ir 20 KTU
studentų/savanorių įgyvendinami ir pristatydami projekto veiklas skatino jaunimą domėtis Kauno miesto gatvės kultūra,
prisidėti prie jos garsinimo.
Renginyje dalyvavę studentai pažino Kauno gatvės kultūrą, įvairias jos sritis, susipažino su gatvės kultūros atstovais.
Filmuką pamato bent 50% dalyvių. Taip pat pritraukiama bent 1000 naujų žiūrovų.
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Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė)

(parašas)

