Delfinų terapijos centre rengiamos laboratorijos vaikų savarankiškumo įgūdžių
formavimui
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Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis
vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Yra siekiama
padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis, svarbus regionui projektas, yra
įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu, 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.
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, šio projekto vadovė Olga Žalienė sako:
– Šis projektas yra svarbus ne tik todėl, jog jo įgyvendinimas natūraliai užbaigia penkerius
metus trunkantį kompleksinės pagalbos centro įkūrimą, tačiau svarbiausia, kad čia bus
organizuojamos veiklos vaikų su negalia gyvenimo kokybei pagerinti.
Delfinų terapijos centras nuo kovo mėnesio pamažu persiorientuos į namų aplinką – bus
sukurtos buityje pasitaikančios erdvės bei situacijos, kurios įgalins ir kartu paskatins vaikus
tyrinėti, atrasti, mokytis ir šiuos įgūdžius įtvirtinti. Delfinų terapijos skyriaus vedėja dr.
Brigita Kreivinienė džiaugiasi:
– Delfinų terapijos centras šiuo metu turi puikias sąlygas teikti kompleksinę pagalbą,
naujos metodikos leis specialistams individualiai parinkti socialinių įgūdžių bei
komunikavimo planą. Veiklos bus filmuojamos, kartu su šeima analizuojamos, pateikiamos
rekomendacijos kaip tęsti ugdymą ir namuose.
Esminė šio projekto idėja – ne vien mokyti laboratorijoje, tačiau rasti būdus, kurie
stimuliuoja, skatina ir įgalina vaiką su negalia pradėti mokytis. Juk vaikų su negalia
psichomotorinė raida bei savarankiškumo formavimas iš esmės lemia vaiko geresnes
socializacijos galimybes bendruomenėje, streso mažinimą bei priklausomybę nuo šeimos
narių, įtakoja geresnę šeimos vidinę darną. Suformuoti įgūdžiai suponuoja galimybes
ateityje žmogui su negalia jaustis nepriklausomu. Įsitraukimas į socialinę sąveiką yra
neišvengiamas ir svarbus kokybiško kasdienio gyvenimo elementas.
Projekto metu bus nemokamai priimta 20 vaikų su negalia socialinių įgūdžių vertinimui,
lavinimui bei užtvirtinimui, taip pat bus keičiamasi profesine patirtimi šioje srityje su
Klaipėdos universiteto bei Kaliningrado srities mokslininkais ir specialistais.
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.

