
PATVIRTINTA

Visuotinio dalininku susirinkimo

Protokolo Nr. ,*Vt/ /V

vsl sv. PRANCTSKAUS ONKOLOGTJOS CENTRO

DIREKTORES ALDONOS KERPYTES

2016 METU VETKLOS ATASKAITA

2Al7 m. balandiio 20 d.

1. fstaigos pristatymas.

VSf Sv. Pranci5kaus onkologijos centras, isteigtas 2005 m. lapkridio 7 d., adresas: Savanoriq
g. 4,Klaipeda,LT-9229I,tel.8 46 433010,867135417. Intemetinis puslapis: www.onkocentras.lt.

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

Maironio g.10, Vilnius LT-01l24,Klaipedos Sv. Pranci3kaus AsyZiedio vienuolynas, Savanoriq g.

4, Klaipeda LT-92291.

2. fstaigos struktiira.

Direktore

Valytoja I Kambarine

3. Veiklos funkcijos ir vertinimo kriterijai.

fstaigos veiklos tikslai ir pobudis.

Centras, vykdydamas veiklas, remiasi patvirtintais istatais. Juose nurodyi pagrindiniai veiklos
tikslai:

VVVV

VY

Vyr.buhaltere Socialine

darbuotoja

Komunikacijos

specialiste

Administratore



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

programas, tarp jt+ socialines programas, skirtas pagelbeti onkologiniq bei kitq ligoniq sveikatos ir
gyvenimo kokybes pagerinimui, integravimui i visuomeng, socialiniq paslaugq teikimo
organizavimui; Siems tikslams vykdyti pasitelkiami ivairiq visuomends sluoksniu atstovai:

intensyvinti informacijos sklaidos, kultfiros, svietimo bei kitas programas.

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

program4, pasitelkiant ivairiq visuomenes sluoksniq ekspertus - atstor,.ns, tarp jq - medikus,

dvasininkus, menininkus ir kurybini 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 2016 metais

suteiktos 4045 specialiosios socialines paslaugos. I5 jq: 31 1 - informavimo, 79 - konsultavimo, 2g -
bendravimo, 82 - psichologines pagalbos, 3545 - kitos paslaugos (16 - dailes terapijos, 355 -
muzikos terapijos, 316 - Sokio terapijos,419 - uZimtumo terapijos,52 - grohio pamokeles,34 -

biblioterapijos,254 - individualios relaksacqos,2T2 - grupines relaksacijo s,269 - fizinio aktyvumo,
452 - apgyvendinimo,2gS - bendruomenes ,,Vilties pilgrimai" susitikimai, 263 - renginiq, 545 -

sielovados). Asmenq, gawsiq paslaugas skaidius (unikalfis asmenys) - 536 (266 - Klaipedos m.
gyventojai, 270 - kitq vietoviq gyventojai). I5 jq: sergandiq - 256, artim41r4 - 176, kitq - 104.

Lankytojq geografija: atvyko i5 32 Lietuvos miestq ir rajonq, 7 uZsienio Salirl (Jungtines

Karalystes, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir kt, ).
4. Renginiai.

- Liepos 2-3 d. ivyko Centro paramos akcija ,,1000 vilties kilometry". Renginio tikslas -
skleisti Liniq apie Klaipedoje ikurtq Sv. Pranci5kaus onkologijos centr4 ir rinkti lesas centro

veiklai finansuoti. Savanoriai motociklininkai vaLiavo per Lietuv4 1000 kilometry,

aplankydami ivairius Lietuvos miestus ir miestelius.

- Spalio 2 d. Centre surengtas J. E. kardinolo Juozo Audrio Badkio susitikimas su Sv.

Pranci5kaus onkologijos centro bendruomene ,,Vilties piligrimai" ir autobiografines

knygos,,Taip,laimingas" pristatymas.

- Spalio 19 d. Centre suorganizuoti maldos pusrydiai Klaipedos apskrities kriksdioni5ku

bendruomeniu vadovams.

Spalio 22 d. ivyko renginys, skirtas kovos su kriities veZiu mdnesio

Renginyje dalyvavo gydyoja reabilitologe Sigita Karpavidiene ir UAB
centras" Klaipedos filialo vadove Rita Cesnaite.

pammeJtmul.

,,Ortopedijos
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- GruodZio 3 d. ivyko onkologinir4 ligoniq ir jq artimqjq padekos uZ gydytojus, sveikatos

prieZi[ros specialistus, socialinius darbuotojus, Sv. PranciSkaus onkologijos centro

geradarius ir savanorius renginys.

5. Bendradarbiavimas.

- Sausio 8 d. i Centr4 atvyko Bf Neigaliqjq centro ,,Klaipedos lak3tute,. lankytojq

gruPe, lydima Sios istaigos direktores Danutes Daukantiends ir darbuotojq. Svediai

padovanojo savo sukurtq ir pagamintq suvenyrq.

- Nuo sausio 15 d. Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuras Centre vede specializuotas

mank5tas, skirtas Zmondms, sergantiems/sirgusiems onkologine liga bei jq artimiesiems.

- Sausio 13 d. Centr4 aplanke Toronto (Kanada) Prisikelimo parapijos klebonas kun. br.

Jonas Sileika OFM ir buvgs ilgametis Sios parapijos klebonas, kun. br. Augustinas

Simanavidius OFM. Toronto Prisikelimo parapija jau ketvirtus metus

otganizavo paramos Sv.Pranci5kaus onkologijos centrui akcij4,,Vilties begimas,,.

- Vasario l7-I9 d. Centre lankesi svediq grupe i5 Baltarusijos. Atvykimo tikslas - susipaZinti

su Centru, teikiamomis paslaugomis, leidyba bei projektais. Delegaclj4 sudare ivairiq sridiq

specialistai, padedantys onkologiniams ligoniams ir jq artimiesiems ivairiuose Baltarusijos

miestuose.

- Kovo 30 d. Centre lankesi LR UZsienio reikalq ministerijos ambasadorius ypatingiems

pavedimam s dr. Zy gimantas Pavilionis.

- Jungtineje karalysteje, Somerseto grafysteje, Mainhedo mieste Solveiga Knight ir grupe

vietos gyventojq jungesi prie Klaipedoje vykstandios paramos akcijos ,,Vilties Sokis,. ir
Mainhedo Sv. Mykolo anglikonq bainydioje organizavo paramos Sv. pranciSkaus

onkologijos centrui rengini.

- GeguZes 15 d. Centre lankesi Lenkijos onkologiniq ligoniq keliones Baltijos j[ra projekto

,,Renkuosi gyvenim4" dalyviai - 31 onkologinis ligonis ir 9 igulos nariai, dviem

burlaiviais per 24 valandas iveikg atstum4 nuo Gdynes iki Klaipedos. Onkologiniai

ligoniai i5 ivairiq Lenkijos vietoviq 5i4 iniciatyv4 skyre klaidingq stereotipq apie veZio lig4
griovimui.

- BirZelio 10 d. Centre lankesi svediai i5 Jungtiniq Amerikos Valstijq - profesorius dr.

Delmus Viljams ir Bety Viljams.

- Toronto (Kanada) Prisikelimo Parapijos bendruomend Toronte organizavo paramos

Centrui rengini,,Vilties begimas,,.

- Liepos men. Centre savanoriavo Ispanijos kataliki5ko s organizacijos ,, Opus Dei,, nar6s.



- Rugsejo 26 d. Centre lankesi paramos akcijos ,,Vilties bdgimas" Mainhede organizatore

Solveiga Knight ir perdave Jungtineje Karalysteje ivairiq renginiq metu surinktas aukas

Centrui.

- Spalio 14 d. Centre lankesi Jungtines Karalystes, Mandesterio Sventos Onos

hospiso atstovai - atsakingoji gydymo reikalq vadove Sin Burges ir paliatyvios slaugos

konsultantas dr. Filipas Lomaks.

6, Edukacin6 veikla.

- BalandLro 2 d. ivyko susitikimas su gydyoju Mindaugu B[ta tema ,,K4 kiekvienas

turetume Linoti apie krauj4".

- Liepos 11-14 d. Cigonaliq kaime, Kretingos rajone, surengta Sv. Pranciskaus onkologijos

centro bendruomenes ,,vilties piligrimai" stovykla - rekolekcijos.

- 2016 metais Centre praktik4 atliko Klaipedos universiteto socialinio darbo, psichologijos ir
dvasinio konsultavimo specialybiq studentai, Klaipedos valstybines kolegijos Socialinio

darbo katedros studentai.

7. Leidybind veikla.

- I5leistas informacinis lankstinukas apie Centro paslaugas ir paramos akcrj4,,1000 vilties
kilometrq".

- Centro tinklapyje www.onkocentras.lt metq eigoje buvo publikuoti biblioterapijos uZsiernimq

metu sukurti 3 literat[riniai kfiriniai bei Skuodo rajono Sekq kaimo dviesuolds, literates

Jadvygos Ruginienes ktiryba.

- Bendradarbiauta rengiant leidini ,,Viltis", skirt4 devintajai Centro paramos akcijai ,,Vilties
bdgimas".

8. fstaigos vie5inimas ir atstovavimas.

- Lietuvos televizijos laidoje ,,Sventadienio mintys" dalyvavo Centro direktore Aldona Kerpyte,

uZsiemimq vadovas ir dvasinis konsultantas kun. br. Evaldas Darulis OFM, Klaipedos Sv.

PranciSkaus AsyZiedio vienuolyno vadovas kun. br. Benediktas Jurdys OFM ir centro lankytojai.

- Centras pristatytas Lietuvos televizijos laidoje ,,Labas rytas.,.

- Naujoje,,Marijos radijo" laidoje ,,Gyvybes medis" Centro direktore Aldona Kerpyte fu savanore,

dvasinio konsultavimo magistre Daina JaSinskiene dalijosi mintimis apie tai, kas yra dvasine

sveikata Siandien, kokie jos poZymiai ir kaip jos siekti.

- Vasario 4-q)q, tarptauting kovos su veZiu dienq, Klaipedos apskrities Ievos Simonaityes

vie5ojoje bibliotekoje buvo paminetas paramos Centrui akcijos ,,Vilties begimas 2016*

Simtadienis.



- Balandiio 6 d. Centro direktore Aldona Kerpyte ir Kauno Sv. Jurgio konvento brolis Juozapas

Marija Zukauskas OFM Lietuvos sporto universitete susitiko su Sporto mokslq ir inovacijq
instituto direktoriumi prof. dr. Sigitu Kamanduliu, destytojais ir Biomedicinos studijq

krypties studentais. Susitikimo metu buvo pristatyta inovatyvi Centro veikla ir paslaugos

bei aptartos bendradarbiavimo galimybes.

- GruodZio 7 d. Klaipedos universiteto patirtinio mokymosi seminare

,,Gailestingumas ir socialinis darbas: pranciSkoni5kosios kulturos kontekstas.,

prane5imus skaite Centro atstovai - brolis Benediktas Jurdys OFM, Aldona Kerpyte ir
Irena Baltiejiene.

- Apie Centrq paskelbti straipsniai laikra5diuose:,,Klaipeda",,,Yakarq ekspresas,.,,,pajUrio

naujienos", ,,Vakarq Lietuva", ZumaIe,,The Tiltas Trust" ir kt.), intemete: Bernardinai.lt, Delfi.lt,
dienraSdio ,,Vakary ekspresas" tinkalapyje, Vakarq Lietuvos medicina ir kt.). parengti ir publikuoti
68 straipsniai ir informaciniai prane5imai Centro tinklapyje www.onkocentras.lt.

9.Investicijos.

2016 metais igyvendinti 2 projektai:

9. I. {vykdytas Klaipedos miesto savivaldybes finansuojamas projektas ,,Inovatyviq sveikatos

stiprinimo paslaugq onkologiniams ligoniams pletra Klaipedoje". Gautas finansavimas - 1800,00

eury. Projekto metu suteiktos Sios paslaugos onkologiniams ligoniams: ,,Galvos ir pediq srities

atpalaidavimas", ,,Sportinis nugaros atpalaidavimas", ,,Fiziniq- sportiniq pratimq uZsidmimai,.,

,,Muzikos terapija" ir ,,Sveikos mitybos mokymai". Projekto vykdymo laikas 2016 m.06-11 men.

Projekto metu sveikatinimo ir visuomenes Svietimo paslaugas i5 viso gavo 227 Klaip1dos m.

gyvenantys onkologiniai ligoniai.

9.2. 2016 m. vykdytas VSf ,,Geros valio projektai" projektas (per aukojimo portalq,,Aukok.lt,,)

,,fkurkime Sv. Pranci5kaus onkologijos centr4 kartu". Gauta p461ma 10044 Eur. Surinktos leSos

skirtos centro veiklai ir ikiirimui. 2016 metais panaudota 3804,68 eurai inventoriaus isigijimui ir
apmokejimui uZ paslaugas.

10. X'inansind veikla.

Per 2016 metus gauta parcmos-221250,02 Eur.:

Eil.
Nr.

Davdjo pavadinimas TikslinGs
165os

fstaigos
veiklai

Gauta **
paslaugq,

Eur

Gauta ,s rr tr

materialiniq
vertybiu. Eur

1 {staigq parama akcijos,, 1 000
vilties km" vykdvmui-*

700,00

2 Fiziniq asmenq aukos akcijos
,,Vilties Sokis" metu

1429,00

5 Fiziniq asmem] aukos akciios 3206,74



,,1000 Vilties km" metu
4 UZsienio juridiniq asmenq

pataffra
24359,17

5 Juridiniq asmenq p ar ama 10044,00 160240.7r 451,90 606,22
6 Fiziniq asmenu patama 8884,17
7 UZsienio gyventolq patama 295,02
8 2Yo gyventojq pajamq

mokesdio
tI034,Ig

I5 viso: r0744.00 209449,00 451,90 606,22

* Paramos rinkimo akcijos,,1000 vilties km,,r,ykdymui.
** Gauta parumapaslaugomis- rifto aptarnavimas ir prieZiora.
*** Materialines vertybes (knygos, kilimeliai sportui) naudojami veikloje, teikiant paslaugas

Centro lankytojams.

Per 2016 metus gautos pajamos uZ suteiktas nakvynes paslaugas- 6516,00 Eur, pajamos uZ

konferencij os organizav imq- 27 3,00 Eur.

Suteiktq nakvynes paslaugq savikaina- 9734,87 Eur., konferencijos organizavimo savikaina - 202.02

Eur.

Per 2016 metus istaigos veiklai panaudota paramos lesrtr- 9g43 7 Ew.; is jq %:

- Darbo uZmokestis- 53,5

- [mokos GF, Soc.draudimui- 16,4

- SitOymas- 7,7

- Elektra- 2,2

- Vanduo ir nuotekos- 0,7

- Ry5iai, paStas, intemetas- 1,7

- Transporto i5laikymas, kuras- 2,4

- Kitos i5laidos (valymo, higienos, ra5tines ir kt.prekes, apsauga, sistemq pieLiira,renginiai
ir kt. paslaugos )- 15,3.

Materialines (kilimeliai sportui, knygos) vertybes naudojamos istaigos veikloje.
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Direktore Aldona Kerpyte


