
 

 

DELFINŲ TERAPIJOS CENTRE – PIRMOSIOS METODINĖS PASKAITOS 

Delfinų terapijos centre jau daugiau kaip pusmetį vyksta intensyvūs vaizdo analizės bei 

socialinių įgūdžių ugdymo laboratorijos kūrimo darbai. Tai – projekto „Įveikiant kliūtis 

vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ dalis. Šiandien 

vyksta laboratorijos išbandymo etapas ir pirmosios metodinės paskaitos delfinų terapijos 

skyriaus specialistams. Vyresn. specialistė Vida Miškinė kolegoms pristatė metodiką pagal 

kurią bus vertinami individualūs vaiko įgūdžiai bei ugdomi nauji bei kaip galima esamus 

įgūdžius įtvirtinti. Išbandyta vadinamojo „buto“ zona, kuri, manoma, sulauks didžiausio 

susidomėjimo ir poreikio, nes vaikams su negalia savarankiškumo įgūdžius formuojame 

namų aplinkoje. 

Šeši karantino mėnesiai delfinų terapijos centre buvo labai intensyvūs, nes reikėjo įsigyti 

daugiau nei 120 priemonių: nuo šaukštelio iki šaldytuvo ir baldų komplektų. Didžioji dalis 

priemonių jau pasiekė centrą ir galima atnaujinti darbus su praplėstu paslaugų spektru. 

Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės teigimu, šis projektas yra labai svarbus 

centrui, nes vienas pagrindinių uždavinių auginant vaiką su negalia yra jo savarankiškumo 

formavimas.  

Projekte numatyti mokymai šeimoms ir specialistams, kurie susiduria su negalės 

situacijomis, 20 vaikų su negalia jau laukia, kada bus galima atvykti į nemokamą 

kompleksinę terapiją.  

Delfinų terapijos skyriaus vedėja dr. Brigitos Kreivinienė sako: „Šiandien išmėginta 

praktinė bazė bei perduotos žinios ir įgūdžiai praplėtė visų specialistų kompetencijas. Mes 

siekiame, kad kiekvienas iš čia dirbančių specialistų gebėtų šias žinias panaudoti ir galėtų 

prisijungti prie proceso. Pirmosios paskaitos yra tarsi repeticija prieš pristatymą išorės 

specialistams, tėveliams. Kitą bei ateinančias savaites jau suplanuoti Klaipėdos universiteto 

Socialinio darbo katedros studentų mokymai. Jie vyks saugiai, išlaikant karantino 

reikalavimus.“ 

Socialinių įgūdžių lavinimo laboratorija – tikrų namų simuliacija su pilnai įrengta ir namų 

jaukumą atspindinčia virtuve, svetaine bei poilsio kambariu, papildyta specialiąja įranga 

bei priemonėmis. Centre įrengtas pritaikytas žmonėms su negalia virtuvės dizainas, indai ir 

stalo įrankiai, pvz.: pasunkinti, storesniais, lenkiamais kotais šaukštai, peiliai ir šakutės, 

specializuoti laikikliai, pritvirtinantys įrankį prie rankos arba mažinantys rankų tremorą 

valgant, taip pat, pjaustymo lentos tiems, kurie gali naudotis tik viena ranka, skirtingų rūšių 

puodeliai ir gertuvės, atidarytuvai, silikoniniai kilimėliai, neslystančios, nedūžtančios, 

skirtingų funkcijų lėkštės. Maisto gaminimas yra lyg muzika, suartinanti žmones – 



natūraliai skatinamas bendradarbiavimas, kantrybė.  

Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. 

Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant 

kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto 

numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/  

Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti 

laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Nuotraukos: A. Mažūno 
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