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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“.
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Vyresnioji delfinų terapijos centro specialistė, elgesio specialistė
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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos klientų atvykimo koordinavimas, darbas su klientais taikant inovatyvias
metodikas: Sherborne judesio terapiją, HOP intensyvios interakcijos. Veda TEACCH
struktūruoto mokymo konsultacijas, Sherborne judesio terapiją, OIVA/HOP video analizę,
dailės, smėlio, keramikos užsiėmimus pritaikant individualiai.
Išsilavinimas:
2016–dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gyvūnų išteklių valdymo studijų programa.
Magistrantūros studijos.
2008–2012 m. Klaipėdos universitetas, Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Biologijos
bakalauro laipsnis.
Stažuotės per pastaruosius penkerius metus:
2016 balandžio 4-8 d. stažuotė Šiaurės Karolinos universiteto organizuotuose kursuose –
TEACCH struktūruotas mokymas klasėje ir namuose. TEACCH metodika yra orientuota į šeimą,
pagrįsta moksliniais įrodymais ir praktika dirbant su autizmo spektrą turinčiais asmenimis.
Išsiskiria individualių programų, skirtų bet kokio amžiaus ir raidos asmenims, kūrimu.
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.
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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos klientų atvykimo koordinavimas, darbas su klientais taikant inovatyvias
metodikas: WATSU/TANTSU pozicionavimo elementus, Sherborne judesio terapiją, HOP
intensyvią interakciją. Veda kūno derinimo, tradicinės kineziterapijos, kūno formavimo,
sensorinės integracijos užsiėmimus pritaikant individualiai. Veda OIVA/HOP video analizę.
Išsilavinimas:
2011-2015 Klaipėdos universitetas, kineziterapijos studijų programa. Kineziterapijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Stažuotės per pastaruosius penkerius metus:
2017 m. balandžio mėn. 30 d. dalyvauta profesiniuose mokymuose „CNS pažeidimų
kineziterapijos ypatumai“, Kaunas
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 Centre 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 liepos 13-24 stažuotė Ispanijoje Valencijos Tarptautinėje Watsu mokykloje. Išklausytas
mokymo kursas Watsu (Vandens Shiatsu) relaksacijos ir pozicionavimo technikos bei išlaikyti
egzaminai.
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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos klientų atvykimo koordinavimas, darbas su klientais taikant metodikas: masažo
technikos, judesio terapijos. Veda kūno derinimo, tradicinės kineziterapijos, kūno formavimo,
sensorinės integracijos užsiėmimus pritaikant individualiai.
Išsilavinimas:
2017 – dabar. Klaipėdos universitetas, Papildomoji ir Alternatyvioji Medicina, papildamos
studijos magistro laipsniui siekti.
2013–2016 Klaipėdos Valstybinė Kolegija, kineziterapijos koleginių studijų programa.
Kineziterapijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė
kvalifikacija.
Stažuotės per pastaruosius penkerius metus:
2017 m. gegužės 05 d. dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo seminare „Tradicinė J. Ayres
sensorinės integracijos teorija: neuromokslų pagrindai“, Klaipėda.
2017 m. balandžio mėn. 2 d. dalyvauta profesiniuose mokymuose „Fizinių pratimų su
treniruokliais parinkimo strategija ir technika koreguojant laikyseną. Praktinis požiūris “,
Vilnius.
2017 m. vasario 7-kovo 7 dienomis išklausytas mokymų kursas bei išlaikyti egzaminai Masažo
pagrindų mokymo programoje. Klaipėda.
2016 m. gegužės 15d. dalyvauta kursuose „Raumens ir miofascialiniai skausmai. Pain-reflex
metodika“. Palanga
2016 m vasario 13d. dalyvauta profesiniuose mokymuose „Stuburo raumenų energijos
technikos“. Kaunas

Vaida Vaišvilaitė
Delfinų terapijos centro specialistė, kineziterapeutė
v.vaisvilaite@muziejus.lt
+370 65921928

Veiklos sritys:
Delfinų terapijos klientų atvykimo koordinavimas, darbas su klientais. Skyriaus veiklų plėtra
projektinėse srityje.
Išsilavinimas:
2011-2015
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,
Reabilitacijos magistro kvalifikacinis laipsnis
2008-2011
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,
Reabilitacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto kvalifikacija
Stažuotės per pastaruosius penkerius metus:
2017 11 23-24 konferencija „Reabilitacija sveikatos priežiūroje“;
2017 10 31 konferencija ,,Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos mokslo ir praktikos
naujovės”;
2015 05 31 kursai „Shiatsu – giluminių audinių masažas“;
2014 04 11 konferencija ,,Funkcinės būklės vertinimas po endoprotezavimo operacijų“;
2014 02 17-21 kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Vaiko raida, jos sutrikimai ir ankstyva jų
diagnostika“;
2014 02 07 konferencija ,,Kaklinės stuburo dalies problemos ir jų korekcija“;
2013 09 09-13 kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Pacientų, sergančių judamojo – atramos aparato
ligomis, masažas“;
2013 12 10 konferencija ,,Judėk sveikai 2013“.

