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Veiklos sritys:
Delfinų terapijos programos planavimas, metodikų kūrimas, mokslinė veikla ir tyrimų atlikimas
bei analizė. Darbas su klientais taikant inovatyvias metodikas: Sherborne judesio terapiją, HOP
intensyvias interakcijas. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius mokslinius projektus, veda
mokymus, konsultuoja progresyvių metodikų taikymo klausimais: sensorinės integracijos,
OIVA/HOP video analizės. Atlieka mokslinius tyrinėjimus delfinų terapijos ir delfinų gerovės
klausimais.
Išsilavinimas:
2016 m. Ulsterio universitetas (Airija), Gyvybės ir sveikatos mokslų fakultetas, podiplominės
Neuropsichologijos studijos.
2005–2011 Laplandijos universitetas (Suomija), Socialinių mokslų (socialinio darbo ir
sociologijos) daktaras.
Mokslinė veikla
Yra paskelbusi daugiau nei 70 mokslinių straipsnių Lietuvoje bei užsienyje negalios, delfinų
asistuojamos terapijos, sensorinės integracijos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos
temomis.
2019 metais apdovanota LR Sveikatos apsaugos ministerijos „Už sveiką gyvenseną“ visuomenės
rinkimų nominacijoje „Už nugalėtą negalią“ už delfinų terapijos holistinės programos sukūrimą,
kas apima psichoemocinių, motorinių ir sensorinių poreikių tenkinimą.
Inovatyvaus mokslinio projekto kūrėja ir vadovė “Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų
terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“
(projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008).
Inovatyvaus tarpsieninio bendradarbiavimo LAT LIT projekto „Sėkminga vaikų ir suaugusiųjų,
turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“ (SUPER, projekto
Nr. LLI-336) idėjinio turinio rengėja.
Ekspertė tarpsieninio bendradarbiavimo LAT LIT projekte „Joint and Interdisciplinary long life
learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders“, Interproof (Nr.
LLI-352).

Svarbiausios stažuotės:
2019 03 01–11 08 dalyvavo tarpsieninio bendradarbiavimo LAT LIT projekto „Joint and
Interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor
disorders“, Interproof (Nr. LLI-352) konferencijų ir mokymų cikle. Temos: papildomos ir
alternatyvios medicinos perspektyvos, gyvūnų asistuojamos terapijos, Montessori ir muzikos
terapija, logoterapija, ergoterapija ir kineziterapija, neurosensomotorikos sutrikimai ir metodai
delfinų terapijoje. Lietuva, Latvija.
2019 10 28 –11 01 dalyvavo dėstymo vizite Lenkijos Balstogės universitete.
2019 04 14–18 dalyvavo profesinėje stažuotėje - darbo stebėjimo vizite Ispanijoje (Kantabrija)
„Miško pajautos programa žmonėms su negalia“ pagal Erasmus+ KA1 „Miško pajauta per 5
kūno pojūčius“ projektą.
2019 04 01–04 09 dalyvavo dėstymo vizite JAV, Floridos Valstijoje, Majamio „Hipokrato
sveikatos institute“.
2018 07 30–08 03 dalyvavo stažuotėje Estijoje, „Hobukooli Park“ parke, dalyvauta mokymuose
„Let the forest enter your body through 5 senses“, įgyta gamtos pajautos bazinių žinių, bei
esminių koncepcijos su gamta principų. Pagal ERASMUS+, SMPF KA1 Lietuvos jūrų muziejuje
įgyvendinamą „Miško pajauta per 5 kūno pojūčius“ projektą.

