
Dr. Aidas Perminas  
Psichologas, Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės psichologijos katedros profesorius, 
tyrinėjantis streso ir jo įveikimo ypatumus, psichosocialinius veiksnius, susijusius su rūkymu, 
alkoholio vartojimu ir kitu sveikatai nepalankiu elgesiu, asmens savybių (perfekcionizmo, 
empatiškumo ir kt.) reikšmę psichosocialinei adaptacijai, sirgti linkusios asmenybės 
psichosocialinius ypatumus ir kitas temas. 
Daugiau nei dvidešimties metų akademinę ir profesinę patirtį turintis psichologas yra nuolatinis 
mokslinių projektų, konferencijų Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje ir kitose šalyse 
dalyvis, tarptautinių mokslinių publikacijų autorius. 
 
 
Dr. Gerd Zimmer 
Pro-kompetenz organizacijos prezidentas ir vyresnysis tyrėjas. Jis yra pedagogikos ir suaugusiųjų 
pedagogikos mokslų daktaras, atliekantis tyrimus suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo 
srityse. Nuo 2004 metų jo tyrimų centre – žmogiškųjų išteklių vystymas, žinių valdymas ir 
inovatyvus mokymas. 
Dr. Gerd Zimmer koordinavo arba dirbo daugiau negu 45 Europos projektuose, Vokietijos tyrimų 
ir švietimo ministerijos pripažintas projektų kokybės vertinimo ekspertu. 
 
 
Arūnas Žiedelis 
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto doktorantas. Nuo 2015 m. rengia disertaciją 
„Slaugytojų įsitraukimo į darbą ir profesinės sveikatos prielaidos“ (darbo vadovė prof. dr. Laima 
Bulotaitė). 2015–2017 m. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistas. Šiame 
institute 2016–2017 m., vadovaujamas dr. Birutės Pajarskienės, vykdė slaugytojų profesinio 
perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimą.  
2018 m. išleistų metodinių rekomendacijų „Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos 
priežiūros įstaigose“ bendraautoris. 
 
 
Gaetana Nuccia Cammara 
Dirba socialine darbuotoja Palermo (Italija) ASP Psichikos sveikatos skyriuje (visuomenės 
sveikatos organizacija), yra atsakinga už patologinių priklausomybių turinčių pacientų reabilitaciją 
ir socialinę integraciją. N. Cammara yra fotografė,  nuo 2007 m. pradėjo tyrinėti meno galimybes, 
gilintis į nuotraukų psichologinę reikšmę ir portreto paveikumą emociniam ribotumui įveikti. N. 
Cammara veda seminarus universitetuose apie terapinę fotografavimo reikšmę. Ji taip pat dirba su 
paaugliais (vidurinių mokyklų, imigrantais, sergančiais onkologinėmis ligomis) prevencinėse 
programose: veda seminarus, naudodama mobiliuosius telefonus, kaip savęs pažinimo įrankį, ir 
kaip komunikacinę priemonę, padedančią lengviau užmegzti ryšį su jaunais žmonėmis. 
 
 
Milda Kuskienė 
Bendrosios praktikos slaugytoja, dirba VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 
onkohematologų konsultacijų kabinete. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete Milda 
Kuskienė dirba lektore. Dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga, patologinė anatomija ir 
fiziologija bei onkologinių pacientų slauga.  
 
 
Elisa Fulco 
Dirba meno kuratore ir kultūrinių projektų, susijusių su šiuolaikiniu menu, konsultante – yra 
Fondazione Borsalino kuratorė, Assolombarda and Museimpresa konsultantė, Italų nacionalinės 
archyvų ir muziejų asociacijos kuratorė (Acrobazie projektai). Acrobazie projektų dėmesio centre 



– psichiatrijos ligoninėje gydomi pacientai, jų kuriami darbai ir tų kūrinių meniškumo 
pripažinimas, menininkų įvertinimas. 
Šiuo metu E. Fulco moko socialinių įmonių atsakomybės skirtingose meistriškumo kursuose, 
mokymo įstaigose (Master Economia della Cultura, Torvergata, Roma, Scuola Holden, Torino, 

Fondazione Fitsitc, Bologna ir t. t.) ir dirba konsultante istorinėse kompanijose. 
 
 
Agnė Bykova 
Dirba projektų koordinatore, turi daugiau negu aštuonerius metus projektų rengimo, 
administravimo ir įgyvendinimo, patirties. Beveik penkerius metus organizacijoje VšĮ „Socialiniai 
paramos projektai“ (Salotų baras „Mano Guru“) A. Bykova atsakinga už projektų rengimą ir 
vykdymą bei socialinių įgūdžių ugdymo mokymus socialinės atskirties grupėms. 
 
 
Ona Dinata Čepulionytė 
Dirba socialine darbuotoja Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo Narkotinės 
abstinencijos gydymo skyriuje. Individualiai konsultuoja pacientus bei veda grupinius 
užsiėmimus, kurių metu taiko ir meninius metodus.  
O. D. Čepulionytė dirbdama su žmonėmis, kurie turi proto negalią, taip pat naudoja meninius 
metodus. 


