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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.
Veda ,,Miško pajautos per 5 kūno pojūčius“ programą.
Mokslinė veikla
Sensorinės integracijos metodikos ir instrumento testuotojas ir vertintojas LAT LIT projekte
„Sėkminga vaikų ir suaugusiųjų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė
reabilitacija“ (SUPER, projekto Nr. LLI-336).
Išsilavinimas:
2011– 2015 Klaipėdos universitetas, kineziterapijos studijų programa. Kineziterapijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
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 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.
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.
2016 01 19–20/2016 03 03 dalyvavo stažuotėje į Helsinkyje. Išklausė mokymo kursas bei išlaikė
egzaminą 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“. Baigti OIVA
įvado/HOP intensyvios interakcijos video analizės mokymai.
2015 11 10–11/2016 03 5-6 dalyvavo stažuotėje Belgijoje, Sherbornė judesio terapijos
asociacijos organizuotuose mokymuose (1 ir 2 lygis).

