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Docentė
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Iš viso mokslinių publikacijų (skč.)
53
Reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai
Pagal LMT 2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340 p. 4.1 (pateikiami p.p.4.1.1. ir 4.1.2)
1. Kreivinienė, B. & Vaitkienė, R. (2021). Сенсомоторная интервенция для
взрослых лиц группы риска: учебник (p. 66). БФУ им. И. Канта.
Vadovėlis.
2. Kreivinienė, B. & Vaitkienė, R. (2021). Sensorinė judesio metodika
pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei: mokomoji metodinė priemonė (p.
130). Klaipėdos universiteto leidykla.
3. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž, Lupeikaitė, L, Mockevičienė, D, & Alijošienė,
E. (2021). Both sided effect of complex dolphin assisted therapy for children
with psychiatric and behavioural disorders and situational welfare of
dolphins. Turkish Journal of Field Crops, 26(2), 503–519.
https://doi.org/10.17557/tjfc.834596 .
4. Kreivinienė, B.; Mockevičienė, D. Dolphin assisted therapy: evaluation of
the impact in neuro- sensory-motor functions of children with mental,
behavioural and neurodevelopmental disorders // Revista Argentina de
clínica psicológica. Buenos Aires : Fundación Aiglé. ISSN 0327-6716.
eISSN 1851-7951. 2020, vol. 29, no. 4, p. 292-307. DOI:
10.24205/03276716.2020.829. [Academic Search Complete; Scopus; Social
Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded
(Web of Science)] [IF: 0,508; AIF: 2,740; kvartilis Q4 (2019, InCites JCR
SSCI); IF: 0,508; AIF: 2,825; kvartilis Q4 (2019, InCites JCR SCIE)]
[CiteScore: 0,70; SNIP: 0,711; SJR: 0,217; kvartilis Q4 (2019, Scopus
Sources)] [M.kr.: S 005, M 001] [Aut. ind.: 0,250].
5. Rimkus, Valdas; Kreivinienė, Brigita. Pozityvumas socialiniame darbe :
mokslo studija / Valdas Rimkus, Brigita Kreivinienė ; Klaipėdos
universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 131 p. ISBN
9786094810183. [M.kr.: S 005] [Aut. ind. aut. l.: 4,679] [Indėlis grupėje aut.
lankais: 4,679].
6. Žalienė, Laura; Mockevičienė, Daiva; Kreivinienė, Brigita; Razbadauskas,
Artūras; Kleiva, Žilvinas; Kirkutis, Algimantas. Short-term and long-term
effects of riding for children with cerebral palsy gross motor functions //
BioMed research international. London : Hindawi Ltd. ISSN 2314-6133.
eISSN 2314-6141. 2018, vol. 2018, art. no. 4190249, p. 1-6. DOI:
10.1155/2018/4190249. [Academic Search Complete; DOAJ; Scopus;
Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,197; AIF: 3,434;
kvartilis Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001] [Aut. ind.: 0,083]
7. Kreivinienė, Brigita. Vestibular sensory dysfunction: neuroscience and
psychosocial behaviour overview // Social welfare : interdisciplinary
approach. Šiauliai. ISSN 2029-7424. eISSN 2424-3876. 2016, vol. 6 (2), p.
184-197. DOI: 10.21277/sw.v2i6.263. [Emerging Sources Citation Index
(Web of Science); SocINDEX with Full Text] [M.kr.: S 005] [Aut. ind.:
1,000]
Metai Pavadinimas, programa
Pobūdis
Pareigos
Pagal LMT 2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340 p.
(mokslo, studijų,
4.2. (pateikiami p.p.4.2.3. ir 4.2.4)
plėtros, MTEP)
20152016

2015/
2016

Parengta paraiška ir gautas finansavimas
(Švietimo mainų paramos fondas) Erasmus+
programai "DOLPHIN" dėl žmogiškųjų išteklių
kompetencijų plėtros.
Pateikta Europos mokslo tarybai prie Europos
komisijos Horizon2020 paraiška "Both-sided
effect in human-dolphin interaction", pranašių
tyrimų moksliniam finansavimui. Tyrimo dizainas

Studijų

Vadovė

Antras etapas
nepraeitas, šiuo
metu dirbama
prie

Individualus
pareiškėjas/
vadovas

20182022

20202022

ADEMINĖ VEIKLA

Metai
Nuo
2015dabar

sukurtas bendradarbiaujant su Klaipėdos
universiteto Psichologijos katedros dėstytojais ir
LCC koledžo dėstytojais. Paraiška gavo aukštą
įvertinimą, tačiau nepakankamą, kad praeitų į
antrą atrankos turą.
MTEP projektas „Moksliniais tyrimais pagrįstos
gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir
integravimas į holistinės medicinos sveikatos
koncepciją“ (LR Ūkio ministerija, EK).
Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos projektą „Įveikiant kliūtis vaikų
reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio
bendradarbiavimo“ (projekto numeris LT-RU-2094.

pakartotinio
teikimo

MTEP

Vadovė
4.2.3. pp.

Mokslo/plėtros

Vadovė

Pagal LMT 2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340 p. 4.2 (p.p. 4.2.2. ir
4.2.3. užsiima ekspertine veikla) rengia svarbiausių (Lietuvos
Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus,
išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų:
Įtraukta į LR Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantų sąrašus
netradicinės medicinos plėtros klausimais. Pagal LR Sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-1090 "Dėl
konsultantų netradicinės medicinos plėtros klausimais ir jų veiklos
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 2015 m. rugpjūčio 18 d., Nr. V980, Vilnius.
Pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl papildomosios
ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar)
kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ grupės ekspertė.

2019dabar

Įtraukta į LR Aplinkos ministerijos konsultantų sąrašus netradicinės
medicinos plėtros klausimais sąsajoje su gyvūnų asistuojančių
terapijoje, gerove.

Nuo
2018
2020
m.
2015dabar
2017dabar
2019

LR Kultūros tarybos ekspertė negalios klausimams kultūroje
Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės aplinkos darbo grupės
narys.
Tarptautinio mokslinio žurnalo "Social Welfare" redakcinės
kolegijos narė.
Tarptautinio mokslinio žurnalo „Society. Integration. Education“
redakcinės kolegijos narė
2019 m. balandžio 1-8 d. dalyvauta JAV Hipokrato institute, skaitytas
2 paskaitų apie Autizmą ir Delfinų terapiją ciklas, dalyvauta savaitės
paskaitų-diskusijų visuomenei cikle. Kelionė finansuota iš privačių

4.2.2. pp.
Darbo
grupės narė
įstatymo
rengimui ir
poįstatymini
ams aktams
4.2.2.pp.
Ekspertė

Darbo
grupės narė
poįstatymini
ų aktų
rengimui
4.2.2. pp.
Ekspertė
4.2.2. pp.
Narė
Narė
4.2.3. pp.
Narė.
4.2.3. pp.
4.2.5. pp.
4.3.4. pp.

2019

Lietuvos kultūros tarybos individualių stipendijų stažuotėms lėšų,
pagal teiktą paraišką. JAV duoti mokslo populiarinimo interviu CBS
radijo laidai (Connecticut School of Broadcastig, North Palm Beach,
FL 33408).
2019 m. spalio 28- lapkričio 1 d. Bialystoko Universitetas, Miestas:
Bialystok (Balstogė), Šalis: Lenkija. ERASMUS vizitas, skaitytas
savaitės trukmės viešų paskaitų ciklas užsienio studentams apie
Autizmą ir sensorikos sutrikimus.

4.2.5. pp.
4.3.4. pp.

2019 m. balandžio 14-18 d. Erasmus stažuotė į Ispanijos Karalystę, 4.2.5. pp.
Torrelavegoje „Miško pajautos programa žmonėms su negalia“.
2018
2018 m. 08 mėn. B.Kreivinienė skaitytos viešos ekspertinės paskaitos 4.3.4. pp.
tema „Legal Basis and Aspects of Practical Work of Dolphin Assisted 4.1.5. pp.
Therapy“ ,Estija, ,,FECAVA 2018 Satellite events" organizuota 4.2.5. pp.
IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction
Organizations) „One Health, One Welfare – the Importance of
Research, Education, and Cooperation” - konferencija ir Baltijos
šalių mokslinė diskusija.
2018
2018 m. 07 30-08 03 Erasmus stažuotė į Estiją, „Hobukooli Park“ 4.2.5. pp.
parką, dalyvauta mokymuose ir įgyta gamtos pajautos bazinių žinių,
bei esminių koncepcijos su gamta principų „Miško pajauta per 5 kūno
pojūčius“.
2016
2016 sausio 19-20/kovo 3 individuali stažuotė (Helsinkis) - mokymo 4.2.5. pp.
kursas apie alternatyvų ir augmentinį komunikavimą 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).
2016
2016 sausio 11-15 (Anglija, Durheimo miestas) podiplominių studijų 4.2.5. pp.
stažuotė į Ulsterio universiteto (Airija) organizuojamą mokymų kursą
"Sensory Integration Module1" - Foundations and Neuroscience.
Pagal LMT 2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340 p. 4.1. p.p. 4.1.4 mokslo konferencijų
pranešimų pagrindu rengia straipsnius ir 4.1.5. skaito pranešimus
2020
2020 12 03 Vakarų Ukrainos universitete skaityta vieša paskaita 4.3.4. pp.
bendrame cikle, skirtame žmonių su negalia dienai paminėti. Skaitytas
pranešimas: "Integrative Methods Applied in the Dolphin Assisted
Therapy Center" .
2020
2020 12 10 Vilniaus universitetas, skaitytas pranešimas tema: 4.1.5. pp.
"Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra: Delfinų terapijos
centro patirtis".
2019
Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu, tarptautinė mokslinė 4.1.4. pp.
03 22 konferencija. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Vaišvilaitė V. ,Development
of Scientifically Proved Methods of Animal Assited Therapy and its
Integration to Holistic Concept''.
2019
Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu, tarptautinė mokslinė 4.1.4. pp.
03 22 konferencija. M. Bondareva, doc. dr. B. Kreivinienė, D. Daukantienė,
„Užimtumo veiklų organizavimas dienos centre kaip žmonių su
protine negalia gyvenimo kokybės užtikrinimo prielaida".
2019

2019
03 26

2019
04 12

2019
04
mėn.
2019
05 13

2019
09 26

2019
10 18

2019
10
25-26

2019
11 29

2019
12 05

Kaunas, Verslo lyderių centre mokslinėje konferencijoje ,,Gydytojų
specialistų bendradarbiavimas vidaus ligų diagnostikos ir gydymo
srityje" B.Kreivinienės skaitytas pranešimas tema: ,,Moksliniais
tyrimais pagrįstos gyvūnų asistuojamos terapijos metodikos
sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos konceptą".
Mokslinė praktinė konferencija „Tarpdiscipilininis požiūris vaikų
reabilitacijoje: inovacijos ir perspektyvos“, B.Kreivinienės skaitytas
pranešimas tema: „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų
asistuojamos terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į
holistinės medicinos sveikatos koncepciją“, Palangos Gintaro
sanatorija.
Tarptautinės savaitės renginiuose Klaipėdos universitete skaitytas
B.Kreivinienės viešas pranešimas užsienio dėstytojams „Dolphin
Assisted Therapy“.
Klaipėdos universiteto organizuotoje konferencijoje: „Aplinkos
veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaka vaikų sveikatai“ skaitytas
B.Kreivinienės pranešimas: „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų
terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos
sveikatos koncepciją“. Organizatoriai: LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, KU, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, Švietimo centras ir ligų prevencijos
centras.
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo
katedros ir Klaipėdos krašto Socialinių darbuotojų asociacijos
organizuotoje mokslinėje - praktinėje konferencijoje ,,Lyderystė
socialiniame darbe" skaitytas B.Kreivinienės pranešimas tema
,,Socialinis darbas delfinų asistuojamoje terapijoje".
Klaipėdos universiteto ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų
organizuotoje konferencijoje ,,Kompleksinės integruotos pagalbos
inovacijos ir perspektyvos raidos sutrikimų turinčiam vaikui ir
šeimai" skaitytas B.Kreivinienės pranešimas: ,,Delfinų asistuojamos
terapijos tyrimai: istorija, dabartis ir ateities tyrinėjimai".
Palangos reabilitacijos ligoninės, Klaipėdos universiteto ir LFMRGD
organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje
“Insultas įvairių specialistų akimis: gydymas, tarpdisciplininė
reabilitacija” skaitytas D. Mockevičienės, B. Kreivinienės, K.
Mockevičienės pranešimas: “Gyvūnų asistuojamos terapijos
integravimas į pacientų patyrusių galvos smegenų insultą”.
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės,
Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos miesto savivaldybės rengtoje
konferencijoje skirtoje tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti
,,Žmonės turintys negalią: šeimoje, bendruomenėje, nūdienos
visuomenėje" skaitytas B.Kreivinienės pranešimas: ,,Delfinų
asistuojama terapija: centro apžvalga ir moksliniai projektai".
Mokslo populiarinimo konferencijoje Druskininkuose „Bendruomenė
visiems ir kiekvienam“, kurią organizavo asociacija „Padėkime
vaikams“ skaitytas B. Kreivinienės pranešimas: „Delfinų asistuojama
terapija: vaiko ir delfino ypatingas ryšys“.

4.1.5. pp.

4.1.5. pp.

4.3.4. pp.

4.1.5. pp.

4.1.5. pp.

4.1.5. pp.

4.1.5. pp.

4.3.4. pp.

4.3.4. pp.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

Bondareva, M., Kreivinienė, B. Užimtumo terapija kaip žmonių su
negalia gyvenimo kokybės užtikrinimo prielaida dienos centre:
socialinio darbo aspektas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį
Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija:
konferencijos medžiaga. Klaipėda.
Kreivinienė, B. Terapijų, asistuojant gyvūnams, gerovės užtikrinimo
ir panaudojimo galimybių analizė // Papildomosios ir alternatyviosios
medicinos įvairovė. Balneoterapijos galia: tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija = The diversity of complementary and
alternative medicine. The power of balneotherapy: international
scientific-practical conference. Klaipėda: Klaipėdos universiteto
leidykla, 2018. ISBN 9786094810046.
Kreivinienė, B., Vaicekauskaitė, R., Kleiva, Ž. Delfinų terapijos
užsiėmimai kaip vaikų su autizmo spektro sutrikimu sensorinės
integracijos prielaida // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno
keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos
medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN
9789955189800.
Rimkutė, E., Radzevičienė, E., Kreivinienė, B. Eisenos, pusiausvyros,
gyvenimo kokybės pokyčiai, patyrusiems hemoraginį galvos smegenų
insultą, taikant gydomuosius pratimus vandenyje, asistuojant
delfinams // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji
Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga.
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN
9789955189800.
Vaicekauskaitė, R., Kleiva, Ž., Kreivinienė, B. Terapiniai užsiėmimai
kaip juodosios jūros delfinų (Tursiops truncatus ponticus) aplinkos
praturtinimo priemonė // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno
keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos
medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN
9789955189800.
Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Vaicekauskaitė, R. Delfinų terapijos
užsiėmimai kaip vaikų su autizmo spektro sutrikimu sensorinės
integracijos prielaida // „Terapijos, asistuojant gyvūnui, dabartinė
situacija ir teisinio reglamentavimo poreikis“. KU, LJM, PPT ir Sankt
Peterburgo universiteto organizuota Tarptautinė mokslinė-praktinė
konferencija: konferencijos medžiaga.
2018 m. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Mockevičienė, D. A Comparison
of Psychosocial Evaluation of Children with Autism, Down syndrome
and Cerebral Palsy in Dolphin Assisted Therapy. // Tarptautinės
mokslinės Krokuvos pedagoginio universiteto konferencijos leidinys
,,Focus on Autism". Lenkija, Krokuva, 24 val.
Klaipėdos universiteto ir BĮ „Sutrikusio vystymosi kūdikių namai“
organizuotoje konferencijoje ,,Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir
socialinė reabilitacija: kasdienybė, inovacijos ir perspektyvos"
skaitytas B.Kreivinienės pranešimas ,,Delfinų terapijos centro veiklų
plėtra: įgyvendinami ir planuojami inovatyvūs projektai".

4.1.4. pp.

4.1.5. pp.

4.1.4. pp.

4.1.4. pp.

4.1.4. pp.

4.1.4. pp.

4.1.4. pp.
4.2.5. pp.
4.2.1. pp.

4.1.5. pp.

Europos žinduolių asociacijos 45-ame Simpoziume, skaitytas
pranešimas tema „Žmogaus ir delfino gerovės aspektai Delfinų
terapijos centre“. Portugalija.
Vilnius, Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos organizuotoje
mokslinėje - praktinėje konferencijoje ,,Ankstyva kompleksinė
pagalba vaikams su raidos sutrikimais, cerebrinio paralyžiaus
aktualūs klausimai“ B.Kreivinienės pranešimas „Delfinų terapija:
pažintis ir planuojami įgyvendinti projektai“.
2016
Skaitytas B.Kreivinienės pranešimas "Delfinų terapija: holistinio
03 20 centro galimybės konstruojant pagalbą šeimai negalios situacijoje",
Švyturio arena, organizatorius - Expo Vakarai. Pranešimas buvo
tradicinės ir netradicinės medicinos bei sveikos gyvensenos parodos
"Sveikata 2016" dalis.
2016
Organizuota konferencija kartu su Lietuvos žmogaus genetikos
03 21 draugija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir
medicininės genetikos katedra, VŠĮ VUL Santariškių klinikų
Medicininės genetikos centru bei Lietuvos jūrų muziejumi skirta
Pasaulinei Dauno sindromo dienai Lietuvoje 2016 paminėti, taip pat
skaitytas individualus pranešimas tema "Pagalba šeimai negalios
situacijoje: delfinų terapijos centro galimybės Dauno sindromo
atveju".
Kasm Vokietijos Kolpingo kolegijos studentams organizuota 2 savaičių
et
mokymo stažuotė 2016 m. liepos 26-rugpjūčio 7 d., parengtas viešų
2016- paskaitų ciklas ir skaitytos paskaitos "Klinikinis darbas su sunkią
2019
negalią turinčiais vaikais".
Dėl covid-19 2020 – 2021 m. paskaitų ciklai skaityti nebuvo, 2022
metais vėl veikla
Darbas KU Strateginių mokslo krypčių komiteto darbo grupėje (Sveikata ir
technologijos), grupės narė.
Monografija: Kreivinienė, Brigita. Social support : voices of families in severe
disability situation / Brigita Kreivinienė. [2-asis leidimas]. Saarbrücken :
VDM Verlag Dr. Müller, 2012. 352 p. ISBN 9783659118531. [M.kr.: S 005]
[Aut. ind. aut. l.: 25,143]
[Indėlis grupėje aut. lankais: 25,143]
Mokslo studija: Rimkus, Valdas; Kreivinienė, Brigita. Pozityvumas
socialiniame darbe : mokslo studija / Valdas Rimkus, Brigita Kreivinienė ;
Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 131
p. ISBN
9786094810183. [M.kr.: S 005] [Aut. ind. aut. l.: 4,679]
[Indėlis grupėje aut. lankais: 4,679]
VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" užsakymu buvo
parengta mokslo darbų apžvalga – metodika "Sensorinė judesio metodika
pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei". ISBN 978-609-475-522-4.
Neurosensomotorikos instrumento mokslinė konsultantė sensorikos sutrikimų
projekte. Partneriai:
Liepojos ligoninė "Piejūras" (Latvija), BĮ Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų
terapijos centras (Lietuva), VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras
(Lietuva), socialinis rūpybos centras "Kuržemė" (Latvija), VšĮ Klaipėdos
universitetas Holistinės medicinos katedra.
Yra sukūręs internetinį mokslo sklaidos šaltinį www.slaugytojams.lt su
bendraautore bei užsiima jo priežiūra, užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida
per žiniasklaidos priemones. Tinklapyje nuolat naujina informaciją medicinos,
2017
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socialinių problemų temomis (delfinų asistuojama terapija, sensorikos
sutrikimai, demencija ir kt.). Šis tinklapis FB platformoje turi 5800 sekėjų.
Apdovanota LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvoje „Už nugalėtą
2019-12
negalią“.
Šiaulių ir Liepojos universitetų projekto „Joint and interdisciplinary long life 2018-2020
learning training for professionals working with neuro sensorimotor
disorders / Interprof ekspertė.
Medžiagos rengėja jungtinėje magistro studijų programoje Šiaulių ir Ukrainos 2015-2016
universitetų pagal projektą "Creation and Realization of the Second Cycle 4.3.3. pp.
Joint Study Programme Social Work in the Collaboration with the University
of Ukraine (SOCNET)" (Kodo Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069, Sutarties Nr.
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069).
Individuali narystė Anthrozoos (International Society for Anthrozoology)
2014-dabar
asociacijoje (JAV).
Individuali narystė Sensory Integration Network organizacijoje (Airija ir
2015-dabar
Jungtinė Karalystė).
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