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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos programos planavimas, metodikos kūrimas, darbas su klientais taikant inovatyvias
metodikas: Sherborne judesio terapiją, HOP intensyvios interakcijos. Veda sensorinės integracijos
užsiėmimus, organizuoja mokymus sensorinės integracijos ir OIVA/HOP video analizės temomis
kliento artimiesiems bei profesionalams. Atlieka mokslinius tyrinėjimus delfinų terapijos ir delfinų
gerovės klausimais, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus negalios ir darbo su žmonėmis
turinčiais negalią metodiniais klausimais.
Išsilavinimas:
2016–dabar Ulsterio universitetas (Airija), Gyvybės ir sveikatos mokslų fakultetas, Podiplominės
Neuropsichologijos studijos.
2005–2011 Laplandijos universitetas (Suomija), Socialinių mokslų (socialinio darbo ir sociologijos)
daktaras.
Stažuotės per pastaruosius penkerius metus:
2017 m. kovo 8-11 d. dalyvauta Italijoje Genujos Tarptautiniame žinduolių asociacijos simpoziume,
skaitytas pranešimas „Delfino ir žmogaus gerovės aspektai terapiniame procese Lietuvos jūrų
muziejuje“ (bendraautoriai: dr. Žilvinas Kleiva, dokt. Rūta Vaicekauskaitė, Vida Miškinė).
2017 m. balandžio 11 d. dalyvauta Klaipėdos valstybinės kolegijos tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Biomedical and Social Sciences: Education, Research, and Innovation 2017“, skaitytas
pranešimas „Inovatyvių tyrimo strategijų paieška delfinų terapijoje: patirtis pilotiniame tyrime“
(bendraautorius dr. Žilvinas Kleiva).
2017 m. lapkričio 12-15 dalyvavo Belgijos Kortryko mokslinėje stovykloje, skirtoje inovatyviems
metodams, paskaitas socialinio darbo, psichologijos ir kineziterapijos specialybių studentams tema
„Integratyvūs metodai taikomi žmonėms su negaliomis Delfinų terapijos centre“.
2016 sausio 19–20/ kovo 3 stažuotė į Helsinkį. Išklausytas mokymo kursas bei išlaikyti egzaminai
alternatyvaus ir augmentinio komunikavimo srityje Suomijos Komunikacijos ir Technologijų centre

„Tikoteekki“ (Communication and Technology Center Tikoteekki of the Finnish Association on
Intelectual and Developmental Disabilities) tema: „Guiding staff/parents who have communication
partners with complex communication needs“ (training course). Baigti OIVA įvado/HOP intensyvios
interakcijos video analizės mokymai.
2015 spalio 10/11, 2016 kovo 5/6 stažuotė Sherbornė judesio terapijos asociacijos organizuojamuose
mokymuose (1 ir 2 lygis) Belgijoje, Korbeek-Dijle mieste.
2015 03 31–04 03 Erasmus stažuotė į Belgijos Kortryko VIVES universitetą, dalyvavimas vasaros
stovykloje, skaitytos paskaitos studentams tema „Dolphin Assisted Therapy in the International
Context: Scienfic Imput and Regulation“.

