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1. Įstaigos pristatymas. 

      1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai  adresas tel. el. paštas. 

 

     VšĮ Šv.Pranciškaus onkologijos centras, įsteigtas 2008 m., adresas: Savanorių g.  4, Klaipėda, 

LT-92291, tel.867135417. Internetinis puslapis: onkocentras.lt. 

   Steigėjas ir dalininkai :  Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija, 

Maironio g.10, Vilnius LT-01124, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienyolynas, Savanorių 

g.4, Klaipėda LT-92291. 

 
    
     1.2. Įstaigos vadovas . 

Direktorė Aldona Kerpytė. 

 

     1.3. Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.  
      1) Rengti ir įgyvendinti bei visokeriopai skatinti, remti socialinės labdaros ir paramos 
programas, tarp jų socialines programas, skirtas pagelbėti onkologinių bei kitų ligonių sveikatos ir 
gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę, socialinių paslaugų teikimo 
organizavimui; šiems tikslams vykdyti pasitelkiami įvairių visuomenės sluoksnių atstovai; 
intensyvinti informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitas programas. 
     2) Sukurti onkologinių bei kitų ligonių ir jų artimųjų reabilitacijos ir rekreacijos paslaugų     
programą, pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių ekspertus - atstovus, tarp jų - medikus, 
dvasininkus, menininkus ir kūrybini jaunimą, studentus, savanorius ir t.t, bendradarbiauti su MBO 
Lietuvos Sv. Kazimiero provincija. 
 

    1.4. Įstaigos veiklos rezultatai.  
    1.4.1. Darbas su onkologiniais ligoniais :  

Paslaugos 

2014 m. Šv. Pranciškaus onkologijos centre   onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems  nuolat 

buvo teikiamos šios nemokamos paslaugos: dvasinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas, 

informavimo ir konsultavimo socialiniais klausimais paslaugos, sociokultūrinės paslaugos (dailės 

terapija, muzikos terapija, šokio ir judesio terapija). Centre taip pat nuolat vyko užimtumo terapijos, 

krikščioniška meditacija,  savigalbos grupių (ligonių ir artimųjų) susitikimai.  

2014 m. rugsėjo mėn. pradėti vykdyti  nauji „Pramoginio šokio terapijos“ užsiėmimai 

onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems.  

        

   1.4.2.      Projektai : 

     1) Įvykdytas projektas   : „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas 

socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“, paraiškos kodas Nr. VP3-2.4-

SADM-03-V-01-037. Viso projekto finansavimas- 4760064,32 Lt ; ES dalis- 4046054,67 Lt. 

          2) Įvykdytas Lietuvos Kultūros tarybos Teigiamo meno poveikio sveikatai skatinimo 

projektas „Menas-vaistas „. Gautas finansavimas- 20000,00 Lt, panaudotas pagal sutartį. 



 

 

      

1.4.3. 2014 m. Vykdyti renginiai: 

   1) Sausio 20 d. pristatytas naujas Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinys „Kaip gyventi su 

vėžio liga”.  

   2) Sausio 27 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centrą aplankė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos 

gimnazistai,  mokytojos Ramunė Masiokienė, Neringa Mikaločienė ir socialinė pedagogė Daiva 

Sirantienė.   Svečiai  įteikė paramos lėšas (600 Lt), kurias surinko Kretingos Jurgio Pabrėžos 

gimnazijoje organizuotos Kalėdinės paramos akcijos šv. Pranciškaus onkologijos centrui metu. 

   3) Balandžio 11 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centre Klaipėdoje lankėsi LR vyriausybės 

ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius,  LR Seimo narė Irena Šiaulienė,  LR vyriausybės 

ministro pirmininko patarėjas  Antanas Vinkus.  Svečiai supažindinti su Šv. Pranciškaus 

onkologijos centre teikiamomis paslaugomis, išleistais leidiniais bei  projektais. 

   4) Balandžio 17 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centre lankėsi  neįgaliųjų centro „Klaipėdos 

Lakštutė“ socialinė darbuotoja-padėjėja Vida Gedrimė, užimtumo specialistė Vilma Dveržeckienė ir 

bendruomenės  nariai.  Jie  įteikė Velykinę dovaną vėžiu sergantiems žmonėms –pačių pagamintus 

angelėlius -100   meniškų kūrinių su  linkėjimais onkologiniams ligoniams. 

   5) Balandžio 26 d. Klaipėdos Atgimimo aikštėje į vyko paramos Šv. Pranciškaus onkologijos 

centrui renginys  „Vilties šokis – 2014“. 

   6) Gegužės 7 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė ir Klaipėdos 

valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja doc. dr. Akvilė 

Virbalienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje  numatoma bendradarbiauti biomedicinos, 

socialinio darbo mokslų vystymo, šių sričių specialistų teorinio ir praktinio mokymo, kvalifikacijos 

kėlimo, perkvalifikavimo ir tęstinio mokymo srityse. 

   7) Gegužės 24 d.  Rudaičiuose (Klaipėdos raj.) ketvirtą kartą startavo  vienas  iš pagrindinių Šv. 

Pranciškaus onkologijos centro paramos renginių - kasmetinis baidarių ir dviračių sporto turnyras 

„Judėk pirmyn su Viltimi!“.  

   8) Gegužės 18 d. Klaipėdos mieste  įvyko septintoji paramos  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui 

akcija    „Vilties bėgimas 2014“, kuriame dalyvavo LR prezidentė Dalia  Grybauskaitė. Ji kartu su 

sergančiais bei neįgaliaisiais, sėdinčiais vežimėliuose, nukeliavo 600 m. atstumą nuo „Studlendo“ 

iki akcijos finišo - Klaipėdos vasaros estrados.   Prezidentė taip pat įteikė apdovanojimus. „Vilties 

bėgimo-2014“ nugalėtojams.   

Gegužės 18 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centre lankėsi Lietuvos respublikos  prezidentė Dalia 

Grybauskaitė.  Prezidentė buvo  supažindinta su onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems 

teikiamomis paslaugomis bei perspektyvomis. 

   9) Gegužės 19 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centre  lankėsi svečių delegacija iš Baltarusijos, 

Mogiliovo - Klaipėdos miesto „dvynio“.     Svečiai susipažino su centre vykdoma inovatyvia veikla.  

   10) Birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje surengta konferencija „Paliatyvioji pagalba 

Lietuvoje: suprasti, atjausti, padėti“. Konferencijos iniciatoriai - Vilniaus miesto Tarybos Sveikatos 

komitetas, Gyventojų slaugos ir globos reikalų komisija ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras.  

   11) Birželio 10 d. Šv. Pranciškaus onkologijos  centrą aplankė ir su čia teikiamomis paslaugomis 

susipažino  pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo Jungtinės Karalystės ambasadorius 

mūsų šalyje,  Didžiosios Britanijos–Lietuvos  bendrijos labdaros organizacijos „The Tiltas Trust” 

valdybos pirmininkas, centro globėjas Maiklas Peartas (Michael  Peart)  ir Britų–Lietuvių draugijos 

atstovas, 2002 metais apdovanotas LR Gedimino ordinu,  Aleksas Vilčinskas.    

   12) Birželio 13 d.  Šv.  Pranciškaus onkologijos centre lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo 

ministrė Algimanta Pabedinskienė ir  susipažindino su onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems 

centre teikiamomis paslaugomis ir veiklos perspektyvomis.  

   13) Birželio 16 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centre lankėsi  15 brolių iš Palendrių  šv. 

Benedikto vienuolyno, lydimi prioro tėvo Kazimiero Milaševičiaus OSB ir karo kapeliono  majoro  

Remigijaus Monstvilo. 



   14) Liepos 5 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centre  įvyko onkohematologinių ligonių bendrijos 

„Kraujas“ naujos knygos „Ką valgyti susirgus vėžiu?“  Renginyje dalyvavo  OHLB „Kraujas“ 

pirmininkė Ieva Drėgvienė ir gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė 

   15) Liepos 5 -6 d.  jubiliejinį 5-ąjį  kartą savanoriai motociklininkai kartu su Šv. Pranciškaus 

onkologijos centru surengė jau tradicine tapusią paramos akciją „1000 vilties kilometrų“, kurioje  

važiavo 42 ekipažai su  61 motociklininku ir jų šeimos nariais.  Kelionės metu savanoriai 

motociklininkai aplankė daugelį Lietuvos miestų ir miestelių, susitiko su žmonėmis, dalydami šiai 

akcijai specialiai išleistus lankstinukus, informavo apie Šv. Pranciškaus onkologijos centre 

Klaipėdoje teikiamą nemokamą dvasinę ir psichosocialinę pagalbą  visiems Lietuvos gyventojams. 

Motociklininkai kelionėje rinko aukas centro veiklai finansuoti.  

   16) Liepos 13 d. – rugsėjo 28 d. vyko vargonų muzikos  terapinės meditacijos Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio koplyčioje (Lietuvos Kultūros tarybos finansuotas projektas „Menas – vaistai“) 

   17) Liepos  21 – 25 dienomis  vyko Šv. Pranciškaus onkologijos centro  bendruomenės „Vilties 

piligrimai“ dvasinės ir psichosocialinės pagalbos  stovykla „Menas – vaistas“  (dalinis finansavimas 

gautas iš Lietuvos kultūros tarybos projekto „Manas- vaistai“)     P. L. Paulauskų kaimo turizmo 

sodyboje  Cigonalių km., Kretingos raj. 

   18) Liepos 31 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centrą, įsikūrusį naujose patalpose Klaipėdoje, 

aplankė  centro globėjas, Europos Sąjungos  atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas Vygaudas 

Ušackas  su žmona Loreta Bilkstyte-Ušackiene.   

   19) Spalio 3 d. Plimuto mieste (JK) prie Derriford universitetinės ligoninės Makmilano 

(Macmillan) labdaros organizacijos  įkurtas pagalbos vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems centras 

„The Mustard tree“ (liet.  Garstyčios medis) šventė savo veiklos 20 metų sukaktį. Šv. Pranciškaus 

onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, brolis Benediktas Jurčys OFM, savanoriai Liudovika 

Pakalkaitė ir Tomas Zareckas buvo nuvykę pasveikinti  jubiliejaus proga.  

   20) Spalio 12-13 d.  Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė „Vilties piligrimai“  lankėsi  

pažintinėje kelionėje Vilniuje, Kaune ir Ramygaloje. 

   21) Lapkričio 26 d. moterims po krūties vėžio operacijos vyko nemokamos konsultacijos dėl 

ortopedinių gaminių.  UAB „Ortopedijos centras“,  pristatė naują aukščiausios kokybės vokiškų 

„Amoena" krūtų protezų kolekciją ir kitus gaminius.  

   22) Gruodžio 3 d. vyko mokymai „Onkopsichologinė pagalba onkologiniams pacientams ir jų 

artimiesiems pagal Simonton programą". Renginį organizavo Onkohematologinių ligonių bendrija 

„Kraujas” ir  Šv. Pranciškaus onkologijos centras.   Psichologė psichoterapeutė Roma 

Grumulaitienė (Vilnius) dalyvius supažindino su esminiais Simontono terapijos principais, 

įtakojančiais žmogaus mintis ir emocijas. 

   23) Gruodžio 15 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė ir Klaipėdos Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vadovas Benediktas Jurčys OFM dalyvavo Europos Sąjungos 

ambasadoriaus Rusijoje, centro globėjo  Vygaudo Ušacko  50-mečio jubiliejuje  Vilniuje Šarūno 

Marčiulionio viešbutyje „Šarūnas“.  Globėjo V. Ušacko jubiliejaus  proga Šv. Pranciškaus 

onkologijos centrui paaukota  beveik 18000 litų.   

 

 

2.  Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas. 

2.1. 2014 metais gauta lėšų pagal šaltinius: 

   1) Fizinių asmenų parama, gauta  per aukojimo portalą- 76683 Lt., 

   2) Fizinių asmenų parama, gauta renginių metu ir pervedimu į atsisk. sąskaitą- 124883 Lt., 

   3) Įstaigų parama-18900 Lt., 

   4) VMI pervestas Gyventojų pajamų mokestis 2 proc.- 29225 Lt., 

   5) Fizinių asmenų parama per Global Giving Foundation- 728 Lt., 

        6) fizinių asmenų parama per PayPal sistemą- 366 Lt., 

        7) finansavimas iš Klaipėdos universiteto už vadovavimą studentų praktikai- 267 Lt., 

        8) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro    

        statyba, sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiesiems ir jų šeimos nariams“   

        (Projektas ES2) finansavimui- 2448253 Lt., 

        9)  Lietuvos Kultūros tarybos Teigiamo meno poveikio sveikatai skatinimo projekto „Menas-   



        vaistas „ finansavimas- 20000,00 Lt,  

        10) Palūkanų pajamos už laikomus banke indėlius- 102 Lt., 

        11) Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka - 4827 Lt. 

       

       

     2.2. Paramos panaudojimas: 

            Išlaidoms, vykdant įstaigos veiklą padengti: 

           1) Darbo užmokestis- 140786 Lt.,            

           2) Įmokos socialiniam draudimui- 43448 Lt., 

           3) Įmokos į Garantinį fondą- 310 Lt., 

           4) Eksploatacinės ir ryšių išlaidos- 28683 Lt., 

           5)  Transporto išlaidos- 4326 Lt., 

           6) Ilgalaikio turto nusidėvėjimas- 58703 Lt., 

           7) Atsargų įsigijimas- 22658 Lt., 

           8) Komandiruočių išlaidos- 1175 Lt., 

           9) Kvalifikacijos kėlimo išlaidos- 603 Lt., 

           10) Kitos paslaugos (apsauga, sistemų priežiūra ir kt)- 3280 Lt., 

           11) Banko paslaugis- 736 Lt., 

           12) Neigiama valiutos kurso įtaka- 265 Lt., 

           13) Nuomos išlaidos- 500 Lt 

 

3. Informacija apie darbuotojus. 

Įstaigoje dirbo 6 darbuotojai:  

 Direktorė- 1 etatas, 

 Buhalterė-administratorė- 1 etatas, 

 Socialinė darbuotoja-1 etatas, 

 Viešųjų ryšių specialistį- 1 etatas, 

 Ūkvedė- 1, 

 Vairuotojas- 0,25 etato. 

 

      4. Naudotos patalpos veiklai vykdyti. 

          Pastatas savanorių g. 4 Klaipėdoje-  500 kv.m. 

 

     5. Duomenys apie įstaigos valdymą. 

         Įstaigos organai: 

1) visuotinis dalininkų susirinkimas, 

2) vienasmenis valdymo organas- įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. direktore dirba Aldona 

Kerpytė. 

 

      

 

  

 

 

Direktorė       Aldona Kerpytė 

 

 

 

 


