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1. fstaigos pristatymas.

V5{ Sv. PranciSkaus onkologijos centras, isteigtas 2005 m. lapkridio 7 d,, adresas: Savanoriq

g. 4, Klaipeda,LT-9229I,tel.8 46 433010,867135417. Internetinis puslapis: www.onkocentras.lt.

Steigejas ir dalininkai : MaZesniqjq broliq ordino (OFM) Lietuvos Sv. Kazimiero provincija,

Maironio g.10, Vilnius LT-01l24,Klaipedos Sv, PranciSkaus AsyZiedio vienuolynas, Savanoriq g.

4, Klaipeda LT-9229L

2. fstaigosstrukttira.

Direktore

VV

Ukvede I Kambarine

3. Veiklos funkcijos ir vertinimo kriterijai.

fstaigos veiklos tikslai ir pobtidis.

Centras, vykdydamas veiklas, remiasi patvirtintais istatais. Juose nurodyti pagrindiniai veiklos

tikslai:

VY

Buhaltere Socialine

darbuotoja

Vie5qiq rySiq

specialiste

Administratore

VY



1) Rengti ir igyvendinti bei visokeriopai skatinti, remti socialines labdaros ir paramos

programas, tarp jq socialines programas, skirtas pagelbeti onkologiniq bei kitq ligoniq sveikatos ir

gyvenimo kokybes pagerinimui, integravimui i visuomeng, socialinirl paslaugq teikimo

organizavimui; Siems tikslams vykdyti pasitelkiami ivairiq visuomends sluoksniq atstovai;

intensyvinti informacijos sklaidos, kultlros, Svietimo bei kitas programas.

2) Sukurti onkologiniq bei kitq ligoniq ir jq artimqjq reabilitacijos ir rekreacijos paslaugq

progran4, pasitelkiant ivairiq visuomenes sluoksniq ekspertus - atstovus, tarp jq - medikus,

dvasininkus, menininkus ir kDrybini jaunim4, studentus, savanorius ir t.t, bendradarbiauti su MBO

Lietuvos Sv. Kazimiero provincija.

Darbas su onkologiniais ligoniais ir jq artimaisiais.

Sv. Pranci5kaus onkologijos centre onkologiniams ligoniams ir jq artimiesiems 2015 metq eigoje

buvo teikiamos nemokamos 19 pavadinimq paslaugos: bendravimas, informacine konsultacija,

socialinio darbuotojo konsultacija, dvasine konsultacija, psichologo konsultacrja,muzikos terapija,

Sokio terapija, dailes terapija, kDrybiniai uZsiemimai, krik5dioni5ka meditacija, grolio pamokeles,

savipagalbos grupes, onkologinirl ligonirl ir jq artimqjq maldos bendruomene ,,Vilties piligrimai",

biblioterapija, dvasinis ugdymas, dvasines sveikatos ugdymo uZsiemimas ,,Vie5patie, skubek man

paddti", grupine ir individuali relaksacija. 2015 metais buvo 506 registruoti lankl.tojai (paslaugq

gavejai), kuriems uZvesta individuali anketa (kortele) ir visus metus jiems buvo teikiami paslaugq

kompleksai.

1, Diagrama. Registruotq lanlqttojul sudefis 2015 m.
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2 diagrama. 2015 m. registruotiems lanlqttojams suteiktos paslaugos.
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Per metus centre buvo daugiau kaip 500 neregistruotq lanky'tojq (be individualios registracijos

korteliq, jq apsilankymo tikslas - informacinis ar paZintinis). I5 jq paZintiniuose centro pristatymo

ir vieSinimo renginiuose dalyvavo 309 asmenys. Telefonu suteikta pagalba 6 asmenims. Centro

lankytojams i5duota daugiau kaip 90 egzemplioriq groZines, dvasines, psichologines literatDros

kttygtt skaityti namuose. 2015 m. centre iankesi onkologiniai ligoniai, jq artirnieji, specialistai ir
kiti lankytoj ai i! 2l Lietuvos miesto ir rajono (Druskininkq, Gargld4, Jonavos, Kauno, Kazlq

Rldos, Alytaus r., Klaipedos, Kretingos, Kur3dnq, MaZeikiq, N. Akmends, Palangos, Sventosios,

Plunges, Skuodo, Siauliq, Silales, Silutes, Sirvintq, Taurages, Tel5iq, Vilniaus) ir id 2 uZsienio

Saliq (Jungtines Karalyste ir Lenkijos).

2015 m. rugsejo men. pradeta teikti apgyvendinimo paslauga onkologiniams ligoniams ir jq
artimiesiems. Suteiktos 59 paslaugos.

Savanoriq per 2015 metus centre dirbtas laikas - 1201.3 val.

4. Renginiai.

2015 m. Centre vyko Sie renginiai:

l'Vasario 7 d. onkologinig ligoniq ir jq artimqjq maldos bendruomene ,,Vilties piligrimai", 15

metq jungianti veZiu sergandiuosius ir jq artimuosius i5 ivairi,q Zemaitijos miestq, centre susitiko

su svediais, br. Pauliaus Bytauto OFM Kauno Sv. Jurgio konvente globojamais onkologiniais



ligoniais ir jiems padedandiais, I(artu su br. Pauliumi Bytautu OFM atvyko onkologinemis ligomis

sergandirl Kauno moterq draugijos ,,Eivena" nares, I(auno apskrities moterq sveikatos clraugijos

,,Alma" nards su pirmininke Regina MalZinskiene, I(aniterapines pagalbos centro prezidente Iveta

Lekeckaite-SikSniuviene, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktore Kristina

Beruliene ir kiti. Renginio metu dalyviai buvo supaZindinti su Centro veikla ir teikiamomis

paslaugomis, susitikimo metu parodytas filmas apie Sv. PranciSkaus onkologijos centro ikDrimo
istorij4 ,,Padovanok mtlsq svajonei sparnus" (r'eZisiere Dalia Kancleryte), pasiclalinta iZvalgomis ir
sergandirljq liudijimais. Sv. Mi5ios I{aipedos Sv. PranciSkaus AsyZiedio koplydioje uLbaige

onkologiniq ligoniq ir jq artimqjq bendrystes dien4.

2' Artejant a5tuntajam Vilties begimui, Centre vyko susitikimas su Klaipedos miesto meru Vytautu

Grubliausku. Brolis Benediktas Jurdys OFM pristate planuojamus Vilties miesto renginius.

Susitikimo metu merui buvo iteiktas padekos ra5tas uL pagalba, kuriant centr4 ir uZ renginio

,,Vilties begimas" globojim4. Meras susitikimo metu kalbejo, kad Klaipeda tapo Vilties miestu,

kuriame viltis kuliama krik5dioniSkq vertybiq Sviesoje visq organrzatoril, savanoriq bei dalyvir.l

deka.

3. GeguZes men, Centre ivyko ,,Vilties miesto" renginiq pristatymas: 8-as ,,Vilties begimas"

,,Vilties Sokis", ,,Vilties tenisas (vaikq turnyras), ,,Vilties gimnastika", ,,Vilties baidariq

matatonas", ,,Vilties yriar" (akademinio irklavimo regata), ,,Vilties plaukimas", motociklininkq

akcija,,1000 Vilties kilometrq", ,,Vilties tenisas,', ,,Vilties laipiojimas,,.

4. GeguZes 17 d. Centre vyko susitikimas su delegacija i5 Jungtines Karalystes Christopheris Peart

ir Serborno Rotary klr-rbo nariai bei LR premjelo patarejas dr. Antanas Vinkus. Svediai dalyvavo

Vilties begime.

5. Paramos koncertas ,,Nuspalvinkime vilti" ivyko ,,Vilties begimo -2015" dienos - geguZes 17 d.

- vakate, Klaipedos ,,Svyturio" arenoje. Renginyje dalyvavo Centro globejas Vygaudas USackas,

dizainere Julija Janus ir jos socialinio projekto - Vitniuje surengtos fotosesijos su onkologiniais

ligoniais ir jq artimaisiais - rnetu sukurtas filmas (reZisierius ir operatorius Rimantas Navickas).

6. Rugsejo 11 d. ivyko padekos renginys sll paramos akcijos Lygio baidaremis ,,Vilties yriai

Nemunu" (500 km pries srovg) organizatoriais ir vykdytojais Domantu Laukevidiumi, Tomu

Adornaidiu ir I(gstudiu I(varaciejumi. Padekas organizatoriams iteike Klaipedos miesto meras

Vytautas Grubliauskas ir I(aipedos J[rininkq ligonines direktorius dr. Jonas S4lyga.

7. Lapkridio men. Centre koncertavo Kauno Juozo GruodZio konservatorijos rnokytoja

metodininke, pianiste Ina Vaidiend. Koncerto metu buvo atlikti J. S. Bacho, F. Mompou, E. Satje,

D. Kairaitytes, F. Bajoro, S. Prokofievo, P. Hindemith, A. Skriabino ktrrinai,



8. GruodZio 5 d. Sv. Pranci5kaus onkologijos centro ikDrejai, savanoriai, bendruomene ir bidiuliai
kartu parninejo Sv. Planci5kaus onkologijos centro ik[rimo 10 metq jubiliejq ir onkologiniq ligoniq
bei iq artimqiq bendruomenes ,,vilties piligrimai" 15 metq sr.rkakti.

5. Bendradarbiavimas.

l.Vasario 6 d. lankesi Sveikatos apsaugos ministre Rimante SalaSevidilte, Jlrininkq ligonines
vadovas dr. Jonas S4lyga ir ministres patareja medicinos klausimais Jurgita Kinderiene, Klaipedos

miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipedos universitetines ligonines vyr, gydytojas dr. Vinsas

Janu5onis, Lietuvos Sv. Kazimiero provincijos ministras kun. Br. Astijus Kungys OFM . Svediai

buvo supaZindinti su Centre teikiamomis paslaugomis onkologiniams ligoniams ir jq artimiesierns,

aptafti galimi ateities planais.

2.Pasaulinq sveikatos dien4, balandZio 7-etlq, Centre vyko spar-rdos konferencija del paramos

renginio ,,Vilties begimas 2015" . Tuo padiu buvo pasira5yta sutartis tarp paramos Sv. Pranci5kaus

onkologijos centrui akcijos organizatoriaus Klaipedos Sv. Pranci5kaus AsyZiedio vienuolyno ir
akcines bendloves,,Klaipedos nafta".

3.BirZelio 4 d. rengiant tarptauting moksling-prakting konferencij4 ,,Inovatyvi psichosocialine

pagalba sergantiems onkologine liga asmenims ir jq artimiesiems" prane5imus skaite pagalbos

onkologiniams ligoniams centro ,,The mustard tree" atstovai (Plirnutas, Jungtine I(aralyste).

4. { Toronto Prisikelimo parapij4 i5siqsti Sv. PranciSkaus onkologijos centre pagaminti rankdarbiai,

skirti paramos renginiui ,,Vilties begimas 2015 Torontas". Akcij 4 organizavo kun. br. Kazimieras

Kasparavidius OFM ir I Toronto Prisikelimo parapijos ,,Vilties begimo 2015" organizacinio

komiteto naliai.

5' Liepos 23 d. 5v' PranciSkaus onkologijos centre lankesi Liepojos savivaldybes Sveikatos

skyriaus vedeja Elina Tolmacova, Liepojos pagalbos ligoninei ,,Piliura" bendrijos onkologijos ir
psichiatrijos srities atstoves - Liene Preisa, Evija Silinia ir Dace Grun5nane, lydimos I{aipedos
miesto visuornenes sveikatos biuro darbuotojrl. Svediai i5 Latvijos susipaZino su Centro veikla,
teikiamon-ris paslaugomis ir bendradarbiavimo galimybemis.

6' 2015 m. spalio men. Klaipedos valstybines kolegijos Sveikatos mokslq fakulteto Socialinio

darbo katedros vedeja doc. dr. Akvile Virbaliene Centrui iteike socialinio partnerio padekos

suvenyr4 ut'2015 metais kartu organizuotns sekmingus renginius ir kit4 veikl4.

7' Rugsejo 28 d. i5 Jungtines Karalystes atvyko centro globejo M. Pearto sunus Kristoferis
Peartas ir Zmona Helena Peart. Jie centrui iteike Sherborno miesto Rotary klubo paramos deki.



8. Spalio menesi lankesi ir su Centro veikla susipaZino Jungtines I(aralystes Labdaros fondo

,,The Tiltas Trust" valdybos nare Vendi Hov (Wendy Howe). Su fondu bendradarbiauiama nuo

istaigos ikDrimo, dalinantis veiklos patirtimi.

9. 2015 metais centro savanore Klaipedos universiteto IV kurso studente Samanta Savickaite

staZavosi ,,The Mustard rree" centre (plimutas, Jungtine Karalyste).

Edukacind veikla.

1. BirZelio 4 d' Centras kartu su Klaipedos valstybine kolegija surenge tarptauting moksling-

plaktinq konferencij4 ,,Inovatyvi psichosocialine pagalba sergantiems onkologine liga
asmenims ir jq artimiesiems". Konferencija buvo skirta ivairiq sridiq specialistams, onkologiniams

ligoniarns ir kitiems dalyviams.

2. BirleIio 5 dien4 surengtas Simontono terapijos seminaras veLiu sergantiems pacientams bei

pagalb4 teikiantiems specialistams. Mokymus vede psichologas-psichoterapeutas, Simontono

terapijos mokytojas ir supervizorius dr. Maciej Skibinski i5 Lenkijos.

3. Lapkridio 13 d. LR Seime pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) organizuotoje

tarptautineje konferencijoje ,,Kaip pagerinti rezultatus onkologijoje?". Skaitytas pranesimas

,,Psichosocialines pagalbos onkologijoj e pavyzdLiai Lietuvoje: Sv. PranciSkaus onkologijos centras

Klaipedoj e" (pranesej a Aldona Kerpyte),

4' Liepos B-ll d. Cigonaliq kaime (Kletingos r.) surengta onkologinirl ligoniq ir jq artimqjq

bendruomenes ,,Vilties piligrimai" kataliki5ko ugdymo stovykla- rekolekcijos.

5. Spalio 17 d. vyko Sv, Pranci5kaus onkologijos centro savanoriq rekolekcijose ,,Tamyste Dievui
ir Zmonems". Rekolekcijas vede dr, Blone Gudaityte ir kun. Br. Evaldas Darulis OFM.

6' 2015 metai Centre praktik4 atliko I(laipedos universiteto psichologijos ir dvasinio konsultavirno

specialybirl studentai, Klaipedos valstybines kolegijos Socialinio darbo katedros studentai.

7. Leidybin0 veikla.

I5leisti 2 tnformaciniai leidiniai apie Centro paslaugas: knygos skirtr-rkas (4000 vnt,) ir inforrnacinis

lapelis (4000 vnt.).

Lani<ytojq khryba: Sv. PranciSkaus onkologijos centro tinklapyje www,onkocentras.lt metq eigoje

buvo publikuoti bibliotelapijos uZsiemimq rnetu sukurti 4 literaflrriniai klriniai.



8. fstaigos vie5inimas ir atstovavimas.

Informacija apie centr4 2015 m.:

l.Straipsniai spaudoje: 31 vnt. (Lailaa3diuose: Klaipeda, Vakarq ekspresas, pajurio naujienos,

Vakarq Lietuva, Onkologo puslapiai; Lurnalai: Kelione, Laima, Gydytojq Zinios, The Tiltas Trust)

2.Straipsniai internete: 8 vnt. (Bernardinai.lt, Delfi.lt, sherbornrotary,uk, dienrasdio ,,Vakarq
ekspLesas" tinkalapyje, prezidentDra.lt, vakarq Lietuvos medicina ir kt.)

3.Straipsniai ir informaciniai praneSimai tinklapyje www.onkocentras.lt: 58 vnt.

Laidos,,Marijos radijuje,,:

Aldonos I(erpytes parengtos laidos:

1. Larda apie gydantiDievo Zodi su centro savanore Silvijos pumpurs.

2. Laida, skirta onkologiniams ligoniams ir jq artimiesiems. Laidoje dalyvavo Jolanta

Kasnauskiene.

3. Larda apie ligonio ir artimojo ypatingq rySi, meilg kandioje ir iStikimybg Dievui. Irenos

Seskevidienes liudijirnas apie vyro Tomo lig4 ir tikejim4.

4. Laida su Klaipedos 5v. Pranci5kaus AsyZiedio vienuolyno br. Benediktu Jurdiu ir Danute

Sopagiene (sirgusi veZiu) apie kandios ligoje prasmg.

Pristatl'ta Centro veikla ir dalintasi A.Kerpytes asmenine patirtimi Kunigo Gintaro BluZo laidoie

,,Aktualij o s" ir I(auno MaZoj oj e Prisikelimo baZnydioj e.

GeguZes 14 d. LRT laidoje ,,Labas rytas" pristatytas dizaineres Julijos Janus organizuojamas

socialinis projektas onkologiniams ligoniams.

9. Investicijos.

2015 metais igyvendinti 5 projektai:

1) Baigtas vykdyti Europos struktlrriniq fondq 2007-2013 m. Sanglaudos skati'imo veiksmq
programos II prioriteto,,Viesqjq paslaugq kokybe ir prieinamumas: sveikatos, Svietimo ir socialine

infrastruktlra" projektas ,,Sv. Pranci5kaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines

paslaugas veLiu sergantiems ir jq Seimos nariams". Gautas finansavimas - I,379 mln. eurq. LeSos

buvo skirtos pastato statybai, ilgalaikio turto ir inventoriaus isigijimui.
2) {vykdytas ICaipedos miesto savivaldybes finansuojamas projektas ,,Socialines reabilitacijos
paslaugos neigaliesiems bendruornendje" . Gautas finansavimas- 17100,00 euru, Proiektas buvo



skirtas neigaliqjq socialiniq ir savaranki5ko gyvenimo ig[dZiq ugdymui, palaikyrnui ar atknrirnui. proiekto

metu teiktos 5 paslaugos:

- Psichologinis konsultavimas. Praktiniai mokymai (grupiniai ir individualus).

- Dailes terapija.

- Biblioterapija.

- Savipagalbos grupes" Praktiniai mokymai (grupiniai ir indivicluahrs).

- ,,UZimtumo terapijos" paslauga: velimas i5 vilnos, knygq gaminimas ir knygriSyste,

siuvinejimas, atvirukrl klryba fu gamyba, daiktq dekoravimas.

- ,,Pramoginio Sokio terapijos" paslauga.

- Itik5dioniSkos rneditacij os.

Projekto vykdymo metu paslaugas gavo 114 Zrnoniq. Projekto vykdymui buvo idarbinti 9 Zmones

po 0,25 etato.

3) fvykdytas Klaipedos miesto savivaldybes finansuojamas projektas ,,Novatori5kq sveikatinimo

paslaugq onkologiniams ligoniams pletra I(aipedoje". Gautas finansavimas- 1369,44 eurq. Projekto

metu suteiktos dviejq r'[5ir1 paslaugos onkologiniams ligoniams: ,,Galvos ir pediq srities

atpalaidavimas" ir,,Muzikos terapija". projekto vykclymo laikas 2015.0g-11 men.

Projekto metu sveikatinimo paslaugas i5 viso gavo 80 Klaipedos m. gyvenandiq onkologiniq

ligoniq. Paslaugas onkologiniams ligoniams teike specialistai, dirbantys pagalindividualios veiklos

paZyma,.

4) Lietuvitl katalikq religines Salpos finansuotas projektas ,,Kataliki5ko ugdymo ciklas ,,Dievo
Sviesoje: suprasti, atjausti, padeti"". Gautas finansavimas - 1767,00 eurq. Plojekto igyvendinimo
metu buvo vykdyti katalikiSko ugdymo ciklo renginiai:

- Evangelizacine terapine stovykla-rekolekcijos Sv. PranciSkaus onkologijos centro

bendruomenei ,,Vilties piligrimai". Vyko 2015 m. liepos 13-16 dienomis kaimo turizmo

sodyboje Iftetingos rajone, Cigonaliq kaime. Dalyvavo 40 onkologiniq ligoniq ir jq artimqjq.
- Rekolekcijos Sv. PranciSkaus onkologijos centro savanoriams tema ,,Tarnyste Dievui ir
Zmonems" vyko 2015 m. spalio 16-18 dienornis Sv. Pranci5kaus onkologijos centre Klaipedoje.

Dalyvavo 43 asrnenys.

5) 2015 m. baigtas vykdyti VSI ,,Geros valio projektai" vykdomas projektas (per aukojimo portal4

,,Aukok.lt" ) ,,Pastatykime Sv.PranciSkaus onkologijos centr4 kartu". Gauta parcn1a- 70667,43 Eur.
Surinktos leSos skirtos centLo statybai ir ik|rrimui. 2015 metais panaudota 39282,90 eurai

inventoriaus isigijirnr-ri ir apmokejimui uZ paslaugas.



Pel 2015 metus gauta paramos:

Bit.
Nr.

Davejo pavadinimas Gauta per 2015 m., Eur Gauta
materialiniq

vertybiq, Eur
Tikslinds l€5os fstaigos

veiklai
I [staigrl parcma akcijos ,,1000 vilties

km" vvkdvmui-*
1300,00

2 Fiziniq asmenll aukos akcijos ,,Vilties
Sokis" metn

1415,00

3 Fiziniq asmenq aukos akcijos ,,1000
Vilties km" metu

2409,48

Aa Fiziniq asmenq aukos akcijos ,,Vilties
yriai" metu

1 186,60

5 Juridiniq asmenu paralna 3619s.26 677,77
o Fiziniq asmenLl paranra l3 813,10
7 UZsienio gyvento q parama 5973,00
8 2 o/o gyventojq p4' amq rnokesdio 9797,87

I5 viso: 1300.00 70790,31 677.77

10. Finansin0 veikla.

i' Pararnos rinkimo akcijos ,,1000 vilties km" vykdymui,

Per 2015 metus gautos pajamos tiz suteiktas nakvynes paslaugas- 826 Eur, pajamos uL,

konferencij os organizavim4- 47 0 Eur.

Per 2015 metus istaigos veiklai panaudota paramos lesq- 86711 Eur.; is jq %:

- Darbo uZmokestis- 57.3

- {mokos soc.draudimui- 17,7

- Sildymas- 10,8

- Elektra- 2,5

- Vanduo ir nuotekos- 0,7

- Ry5iai, pa5tas, internetas- 1,7

- Transporto i5laikymas, kuras- 1,8

- ICtos iSlaidos (valymo, higienos, raStines ir kt.prekes, apsauga, sistemq prieZi[ra ir
kt.paslaugos)- 7,5.

Materialines vertybes (morkos, kava) sunaudotos Centro lankytojq ir darbuotojq vaiSinimui.

Direktore Aldona Kerpyte


