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Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis 

vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Projekto tikslu yra 

siekiama padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis svarbus regionui projektas yra 

įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu bei Baltijos Federaliniu 

Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). 

Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre yra planuojama įrengti dvi modernias 

laboratorijas – video analizės bei savarankiškumo įgūdžių formavimo. 

 

Viena iš šio projekto veiklų – sukurti unikalią liečiamąją parodą, kuri padės geriau suprasti 

negalią. Ši paroda planuojama eksponuoti BREAK projekto festivalyje, kuris vyks 

Lietuvoje šių metų gruodžio 3 dieną. Kasmet ši negalios supratimo diena yra švenčiama, 

siekiant ikimokyklinio amžiaus vaikams suprantamu būdu per jutimus bei patyrimą 

pristatyti negalią, paaiškinti, kas tai yra bei parodyti, kad negalia nėra kliūtis bendrauti. 

Todėl tik prasidėjus šiam projektui buvo ieškoma šios parodos unikalios idėjos 

įgyvendintojų. Užduotis tikrai sudėtinga, nes projekto rėmuose finansavimas nebuvo 

numatytas. Tačiau užmegzti glaudūs ryšiai su ilgamečiais partneriais – Klaipėdos moterų 

Rotary klubu „Aditė“ bei Lietuvių Rotary klubu „Chicagoland“ davė labai puikių rezultatų. 

Jau praėjusią savaitę į Delfinų terapijos centrą atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų 

menininkė, keramikos bei mozaikos specialistė Sonata Kazimieraitienė, kurios puiki idėja 

– sukurti specialią liečiamąją kilnojamą pano-mozaiką-parodą Delfinų terapijos centrui.  

Sonata Kazimieraitienė yra Čikagoje gyvenanti dizainerė, su įvairiomis bendruomenėmis 

įgyvendinanti unikalius kūrybinius mozaikos projektus. Šiemet ji atvyko iš Jungtinių 

Amerikos Valstijų į Lietuvą su ypatinga misija: kartu su delfinų terapijos centro klientais, 

jų artimaisiais bei kitais bendruomenės nariais sukurti didelę mozaiką.  Menininkė teigia, 

kad šios išskirtinės mozaikos paskirtis – kurti meną žmogaus gerovei. 

– Visos kūrinio dalys bus liečiamos, – sako Sonanata Kazimieraitienė, – o pati mozaika 

taps unikaliu Delfinų terapijos centro meno terapijos kūriniu, kuris reikalui esant bus 

gabenamas ir į platesnes auditorijas.  

Delfinų terapijos centro vedėjos dr. Brigitos Kreivinienės teigimu, ši mozaika labai svarbi 

visai centro bendruomenei ir jos klientams, nes sugrįžę į terapinius užsiėmimus jie didelėje 

mozaikoje ir po keleto metų galės surasti savo kurtą mozaikos gabalėlį. Ši patyriminė 

stovykla Delfinų terapijos centre vyks apie mėnesį, o koks bus galutinis rezultatas – 

visuomet tai lieka paslaptimi ir pačiai dizainerei. 

Viešai mozaika-paroda bus pristatoma jau tradiciniu tapusiame festivalyje gruodžio 3 

dieną, kuris skirtas Žmonių su negalia supratimo dienai. Paprastai renginyje dalyvauja apie 

500 moksleivių, kurie kviečiami per asmeninę patirtį susipažinti su negalia.  

Sonata Kazimieraitienė jau yra palikusi ryškų pėdsaką Lietuvoje. Vienas didesnių 

menininkės bendruomeninių projektų yra eksponuojamas Vilniaus centrinėje traukinių 

stotyje – ši keramikos pano-mozaika „Svajonės – kelionės“ vandeniu, žeme, oru buvo 



sukurta kartu su vaikų su negalia centrais bei vietinėmis bendruomenėmis. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


