
VŠĮ ŠV. PRANCIŠKAUS ONKOLOGIJOS CENTRO 
VEIKLA 2015 METAIS



Misija

 Teikiant nemokamą pagalbą siekiama  padėti 

onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems  „išgyventi” 

vėžio ligą, sumažinant patiriamą stresą,  atstatant 

žmogaus vidinę darną ir  naujai įprasminant savo 

gyvenimą.  



PASLAUGOS
19 pavadinimų nemokamos paslaugos onkologiniams ligoniams ir jų 

artimiesiems

 Pokalbis 

 Informacinė konsultacija  

 Socialinio  darbuotojo konsultacija 

 Dvasinė konsultacija 

 Psichologo konsultacija 

 Muzikos terapija  

 Šokio terapija 

 Dailės terapija 

 Kūrybiniai užsiėmimai

 Krikščioniška meditacija 

 Renginiai

 Grožio pamokėlės

 Savipagalbos grupės 

 Vilties piligrimai 

 Biblioterapija

 Dvasinis ugdymas 

 ,,Viešpatie, skubėk man padėti“

 Grupinė relaksacija 

 Individuali relaksacija



Per 2015 metus lankytojai

pasinaudojo  4087 paslaugomis
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LANKYTOJAI

506 registruoti paslaugų vartotojai apsilankė 1442 kartus 

44%

30%

26%

LANKYTOJAI 2015 M.

Sergantys

Artimieji

Kiti

 Centre lankėsi ligoniai, jų artimieji, 

specialistai it kt.

 Iš 21 Lietuvos miesto ir rajono 

(Druskininkų, Gargždų, Jonavos,  

Kauno,  Kazlų Rūdos, Alytaus r., 

Klaipėdos, Kretingos, Kuršėnų, 

Mažeikių,  N. Akmenės, Palangos, 

Šventosios, Plungės, Skuodo,  

Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, 

Tauragės, Telšių, Vilniaus), 

 Iš 2 užsienio šalių  (Jungtinės 

Karalystė ir Lenkijos).



Virtualūs lankytojai   tinklapyje www.onkocentras.lt

21420 lankytojas, 

 Iš jų - 15402 nauji vartotojai.

http://www.onkocentras.lt/


RENGINIŲ IR ĮVYKIŲ KRONIKA

 Vasario 6 d. lankėsi Sveikatos apsaugos 
ministrė Rimantė Šalaševičiūtė,  Jūrininkų 
ligoninės vadovas dr. Jonas Sąlyga 
ir ministrės patarėja medicinos klausimais 
Jurgita Kinderienė, Klaipėdos miesto meras 
Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos 
universitetinės ligoninės vyr. gydytojas dr. 
Vinsas Janušonis. Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro direktorė Aldona Kerpytė, 
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. 
Kazimiero provincijos ministras br. Astijus 
Kungys OFM, Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys 
OFM  svečius supažindino su centre 
teikiamomis paslaugomis onkologiniams 
ligoniams ir jų artimiesiems, 
pasidalijo ateities planais
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Vasario 7 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė „Vilties 

piligrimai“, 15 metų jungianti vėžiu sergančiuosius ir jų artimuosius iš įvairių 

Žemaitijos miestų, sutiko br. Pauliaus Bytauto OFM Kauno Šv. Jurgio 

konvente globojamus onkologinius ligonius ir jiems padedančius.

Atvyko gausius būrys svečių: onkologinėmis ligomis 
sergančių Kauno moterų draugijos „Eivena“ 
narės, Kauno apskrities moterų sveikatos draugijos 
„Alma“ narės su pirmininke Regina Malžinskiene, 
Kaniterapinės pagalbos centro prezidentė Iveta 
Lekeckaitė-Šikšniuvienė, Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacijos direktorė Kristina Berulienė ir kiti. 
Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona 
Kerpytė ir Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno 
vyresnysis br. Benediktas Jurčys OFM svečius supažindino 
su kol kas vienintelio, novatoriškų dvasinių ir 
psichosocialinių paslaugų dienos centru onkologiniams 
ligoniams ir jų artimiesiems ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
šalyse. Susitikimo metu parodytas filmas apie Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro įkūrimo istoriją 
„Padovanok mūsų svajonei sparnus“ (režisierė Dalia 
Kanclerytė), pasidalinta įžvalgomis ir 
sergančiųjų liudijimais. Šv. Mišios Klaipėdos Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje užbaigė šią 
įsimintiną onkologinių ligonių ir jų artimųjų bendrystės 
dieną.
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Šv. Pranciškaus onkologijos centre Klaipėdos merui pristatyti Vilties 
miesto renginiai 

 Artėjant aštuntajam Vilties bėgimui, Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro direktorė 
Aldona Kerpytė bei brolis Benediktas 
Jurčys OFM pakvietė Klaipėdos miesto 
merą Vytautą Grubliauską susipažinti su 
artėjančiais Vilties miesto renginiais.  
Susitikimo metu A. Kerpytė įteikė merui 
padėkos raštą už pagalbą, kuriant šį 
dvasinės bei psichosocialinės pagalbos 
centrą ir už tai, jog meras globoja Vilties 
bėgimo renginį. Vytautas Grubliauskas 
dėkodamas sakė, jog jo vaidmuo nėra 
toks didelis, koks didelis yra šis įvertinimas. 
Meras pripažino, kad Klaipėda tapo 
Vilties miestu, kuriame viltis kuriama 
krikščioniškų vertybių šviesoje visų 
organizatorių, savanorių, dalyvių dėka.
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2015 m. kovo mėn.  Šv. Pranciškaus onkologijos centras gavo savo  globėjo, Didžiosios 
Britanijos–Lietuvos bendrijos labdaros organizacijos „The Tiltas Trust” valdybos 

pirmininko, pirmojo po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo Jungtinės Karalystės 

ambasadoriaus mūsų šalyje Michael Peart, esančio sunkios vėžio ligos būklėje, laišką: 

„Brangieji, paramos onkologiniams ligoniams būtinybės supratimas 
nepaprastai išaugo, bet reikia dar labai daug padaryti. Klaipėdoje 
įsikūręs Šv. Pranciškaus onkologijos centras su broliu Benediktu, jo 
bendražygiais broliais pranciškonais ir Aldona priešakyje bei visais jų 
rėmėjais šioje srityje nuveikė nepaprastai daug. Prieš kelerius metus brolis 
Benediktas suteikė man garbingą šio centro globėjo vardą, ir manau, kad 
jų atliktas darbas rodo kelią ne tik Klaipėdai, bet ir visai šaliai. Savo 
gyvenime turėjau tris dideles meiles. Pirmoji buvo mano brangioji žmona 
Helena, ji padovanojo man du puikius vaikus ir per visą gyvenimą palaikė 
mane visuose darbuose. Neįsivaizduoju geresnės motinos ir draugės už 
Heleną. Visą laiką gėrėjausi jos stiprybe ir parama, kai rūpinomės 
Kristoferiu, tapusiu stipriu, tikru ir ištikimu draugu. Mano antroji meilė buvo 
darbas, kurį pasirinkau baigęs mokslus, nes tikėjau, kad diplomatija 
padeda išspręsti ginčus ir išvengti smurto, taip dažnai alinančio 
pasaulį. Sėkmingas diplomatijos galimybių panaudojimas suteikia daug 
džiaugsmo. Pagaliau trečioji mano meilė buvo Lietuva. Patyrėme didžiulį 
džiaugsmą, atradę Europos pakraštyje mažą gražią šalį, nepaprastai 
daug iškentėjusią, bet pajėgusią viską ištverti ir su šypsena bei 
geranoriškumu žvelgiančia į pasaulį.  Netikėtos onkologinės ligos kelionės 
pabaiga greitai privers mane atsisveikinti ir su trimis savo meilėmis, bet 
prieš iškeliaudamas, norėčiau paskutinį kartą prisidėti prie brolio 
Benedikto ir jo bendražygių daromo darbo. Gegužės pabaigoje 
Klaipėdoje vyks „Vilties bėgimo“ akcija, kurios metu bus renkamos aukos 
šiam centrui. Ši iniciatyva prasidėjo prieš kelerius metus su David Holliday
bei kitų padrąsinimu ir tapo kasmetiniu labdaros renginiu. Svarbu, kad šie 
pinigai toliau padėtų onkologijos centrui augti ir plėstis. Šiais metais 
norėčiau susieti savo vardą su „Vilties bėgimu“ per Kristoferio, du kartus 
bėgusio maratoną, dalyvavimą. Norėčiau, kad jis bėgtų su mano vardu 
ant marškinėlių ir paskutinį kartą už mane paragintų žmones aukoti geram 
darbui. Turbūt žmonės turi daugiau idėjų šio renginio populiarinimui, ir 
neabejoju, kad David Holliday atkreips į jas dėmesį. Šis renginys galėtų 
būti pavadintas „Love, Love, Love“ pagal „The Beatles“ dainą. Šilčiausi 
linkėjimai, Michael“



Spaudos konferencija pasaulinę sveikatos dieną, balandžio 7-ąją,

 Pasirašyta sutartis tarp paramos Šv. Pranciškaus 
onkologijos centrui akcijos organizatoriaus 
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno 
ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta”. Prie 
apskritojo stalo Šv. Pranciškaus onkologijos 
centre susitikę AB „Klaipėdos nafta“ 
generalinis direktorius Mantas Bartuška, VšĮ „Šv. 
Pranciškaus onkologijos centras“ direktorė 
Aldona Kerpytė, Klaipėdos Šv. Pranciškaus 
vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys 
OFM, centro savanoris David Holliday ir kiti su 
spaudos atstovais iš „LRT“ ir „Balticum“ 
televizijos kanalų, radijo stoties „Laluna“, 
dienraščių „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“, 
internetinio portalo „Delfi“ pasidalijo savo 
mintimis ir svarbiomis įžvalgomis apie paramos 
renginio „Vilties bėgimas 2015“ 
organizavimą. Šių metų “Vilties bėgimas” yra 
dedikuotas Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
globėjui, pirmajam Didžiosios Britanijos 
ambasadoriui Lietuvoje Michael Peart, kuris 
š.m. balandžio 2 d. mirė nuo vėžio ligos 
komplikacijų
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Gegužės 17 d.

 lankėsi delegacija iš Jungtinės 

Karalystės - Christopheris Peart ir 

Šerborno Rotary klubo nariai bei 

LR premjero patarėjas dr. Antanas 

Vinkus.



Pristatytas prieš 8-erius metus Klaipėdoje prasidėjusio „Vilties bėgimo“ 

tęsinys - „Vilties miesto“ renginių ciklas

 „Vilties šokis“, 

 „Vilties tenisas (vaikų turnyras),  

 „Vilties gimnastika“, 

 „Vilties bėgimas“,

 „Vilties baidarių maratonas“,  
„Vilties yriai“ (akademinio irklavimo 
regata), 

 „Vilties plaukimas“,  

 motociklininkų akcija „1000 Vilties 
kilometrų“, 

 „Vilties tenisas“, 

 „Vilties laipiojimas“.
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Paramos koncertas „Nuspalvinkime viltį“ įvyko „Vilties bėgimo -2015″ 

dienos - gegužės 17 d. - vakare, 18.00 val. Klaipėdos „Švyturio“ 

arenoje

 Koncertas skirtas rinkti paramą Šv. 
Pranciškaus onkologijos centrui, kuris jos 
dėka, gali teikti nemokamas dvasinės, 
psichologinės ir socialinės 
pagalbos paslaugas onkologiniams 
ligoniams ir jų šeimos nariams. Renginyje 
dalyvavo dizainerė Julija Janus ir jos 
socialinis projektas - Vilniuje surengtos 
fotosesijos su onkologiniais ligoniais ir jų 
artimaisiais metu sukurtas filmas 
(režisierius ir operatorius Rimantas 
Navickas).  Informacija apie J. Janus ir 
Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
projektą transliuota - gegužės 14 
d. 7.40 val. LRT laidoje 
„Labas rytas“, kurioje dalyvavo  Julija 
Janus, Aldona Kerpytė ir br. 
Benediktas Jurčys OFM. 
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Toronto Prisikėlimo parapijos „Vilties bėgimas 2015“

 Į Toronto Prisikėlimo parapiją 

išsiųsti Šv. Pranciškaus onkologijos 

centre pagaminti rankdarbiai.  

Brolis Kazimieras Kasparavičius 

OFM ir Toronto Prisikėlimo 

parapijos „Vilties bėgimo 2015“ 

komitetas prieš akciją, kuri įvyko   

gegužės 30 d.,  suorganizavo 

paramos Šv. Pranciškaus 

onkologijos centrui renginius, 

kuriuose parapijos žmonės, 

įsigydami atsiųstus rankdarbius, 

aukojo. 
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Birželio 4 d. surengta tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija 

,,Inovatyvi psichosocialinė pagalba sergantiems onkologine 
liga asmenims ir jų artimiesiems

Paskaitas skaitė Br. Benediktas Jurčys OFM, KVK Sveikatos 
mokslų fakulteto dekanė Vida Staniulienė, Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro direktorė  Aldona Kerpytė,  prof. dr. Vilma 
Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo Universitetas Socialinių mokslų 
fakultetas Edukologijos katedra), Suzanne Hackworth
(Macmillan education and developement lektorė, Plimutas, 
Jungtinė Karalystė),Jolanta Kasnauskienė (Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio 
darbo katedros lektorė), prof. dr. Daiva Janavičienė 
(Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto 
Komunikacijų katedros vedėja, Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro Klaipėdoje biblioterapijos užsiėmimų vadovė), doc. 
dr. Akvilė Virbalienė (Klaipėdos valstybinės kolegijos 
Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja), 
Skaidrė Račkauskienė ( Klaipėdos valstybinės kolegijos 
Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė), 
Aldona Šumskienė (Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos 
mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė),  Susan  
Smith (Macmillan Cancer support centre „The mustard tree“ 
direktorė, Plimutas, Jungtinė Karalystė), dr. Mariusz Wirga
(Medical Director - Psychosocial Oncology Memorial Care 
Todd Cancer Institute Long Beach Memorial Medical Center
, Vaizdo konferencija iš JAV,  Kalifornijos), dr. Maciej Skibiński
(,,Simontonian Institute of Health" Foundation, Poznanė, 
Lenkija).
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Birželio 5 dieną surengtas Simontono terapijos seminaras vėžiu 

sergantiems pacientams bei pagalbą teikiantiems specialistams

 Mokymus vedė dr. Maciej Skibinski

– psichologas - psichoterapeutas, 

Simontono terapijos mokytojas ir 

supervizorius iš Lenkijos. 

 Asistavo medicinos psichologė 

Teresa Sausaitis (Šv. Pranciškaus 

onkologijos centro savanorė).



Birželio 29 dieną Džiuginta ir Laukhammer Gunnvald Šv. Pranciškaus 

onkologijos centrui įteikė savo 60-ojo gimtadienio dovaną - 4000,68 eurų

 Klaipėdoje gyvenantis Norvegijos 

pilietis Laukhammer Gunnvald su 

žmona Džiuginta, 

sužinoję apie Šv. Pranciškaus 

onkologijos centrą , nusprendė 

paremti jo veiklą. P. L. Gunnvald, 

švęsdamas savo 60–ąjį

jubiliejų, draugų ir artimųjų 

paprašė vietoj gimtadienio 

dovanų paaukoti centrui.
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2015 m. liepos 6 d. 

 LR prezidentė Dalia Grybauskaitė 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 

Riterio kryžių įteikė  Šv. Pranciškaus 

onkologijos centro direktorei 

Aldonai Kerpytei. 



Liepos 26 d., 11.00 val. Klaipėdoje, Danės upėje prie Jono kalnelio

 Bendraminčiai – rusniškis 

Domantas Laukevičius, šilutiškis 

Tomas Adomaitis ir klaipėdietis 

Kęstutis Kvaraciejus pradėjo 

neeilinį žygį baidarėmis „Vilties 

yriai Nemunu“.

 Iššūkio tikslas – parama Klaipėdos 

Šv. Pranciškaus onkologijos centrui 

bei onkologinėmis ligomis 

sergančiųjų paskatinimas 

nepasiduoti sraunios upės tėkmę 

primenančiai ligai.
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Liepos 23 d.

 Šv. Pranciškaus onkologijos centre 
lankėsi Liepojos savivaldybės 
Sveikatos skyriaus vedėja Elina
Tolmacova, Liepojos 
pagalbos ligoninei „Piliura“ 
bendrijos onkologijos ir 
psichiatrijos srities atstovės – Liene
Preisa, Evija Silinia ir Dace
Grunšnane, lydimos Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojų. Svečiai iš Latvijos 
susipažino su Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro veikla, 
teikiamomis paslaugomis ir 
bendradarbiavimo galimybėmis.
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Liepos  13-17 d. bendruomenės „Vilties piligrimai“ vasaros stovykla

Cigonalių kaime (Kretingos r.)

 Keturios dienos, praleistos kaip 
viena, nes buvo pripildytos 
įvairiausia veikla. Brolių pranciškonų 
– Benedikto Jurčio 
OFM, Jurdano Statkaus OFM ir 
Evaldo Darulio OFM rekolekcijos 
sustiprino klausančiųjų sąmoningą 
apsisprendimą, kad Dievas tikrai 
egzistuoja žmogaus gyvenime.

Kūno sveikata, paliesta onkologijos 
kirčių, stiprės ir gis greičiau, sveikstant 
dvasiai. Juk kaip svarbu suprasti, ko 
noriu iš gyvenimo, kur link keliauju, 
apie ką svajoju. Kokia stipri maldos 
jėga, kai po jos į mūsų širdis ateina 
meilė.



Savo tapytą paveikslą „Angelas“ šešiolikmetė klaipėdiškė Marija 

Beženar padovanojo Šv. Pranciškaus onkologijos centrui 

 2015 m. sukurtas 

paveikslas dalyvavo dailės 

konkurse angelų tematika 

Brazilijoje, o jo autorė tapo 

laureate. Paveikslą Šv. 

Pranciškaus onkologijos centro 

direktorei įteikė čia apsilankiusi M. 

Beženar mama, Klaipėdos 

universitetinės ligoninės 

Onkologijos departamento 

gydytoja, Rimalda Beženar. 
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Grupelė Kretingos socialinių paslaugų centro lankytojų – senjorių, 

rugpjūčio mėn. atvyko pasisvečiuoti Šv. Pranciškaus onkologijos centre 

Klaipėdoje 

 Šios kelionės iniciatorė – kretingiškė 
tautodailininkė tapytoja Genovaitė 
Čejauskaitė. 2014 metais tik įsikūrusiam 
naujame pastate Šv. Pranciškaus 
onkologijos centrui menininkė 
padovanojo dalį savo tapybos darbų 
kolekcijos. Kretingos socialinių paslaugų 
centro senjores atlydėjo slaugytojos 
padėjėja Daiva Leknienė ir socialinio 
darbuotojo padėjėja Daiva 
Jurgelevičienė. Po pažinties su Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro 
nemokamomis paslaugomis 
onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems 
bei jaukaus pokalbio prie arbatos 
puodelio su socialine darbuotoja Irena 
Baltiejiene, viešnios susitiko su 
pranciškonu kunigu br. Evaldu Daruliu 
OFM šalia centro esančioje Klaipėdos 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.
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http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/08/IMG_9608-e1439370970359.jpg


Užsiėmimuose tropinių drugelių parodoje  Klaipėdoje rugsėjo 12 d. ir 

17 d. dalyvavo onkologiniai ligoniai ir jų artimieji. 

 Parodoje vykusiuose  1,5 val. 

trukmės užsiėmimuose vėžiu 

sergantieji ir jų artimieji susipažino 

su drugelių rūšimis, piešė, klausėsi  

muzikos ir kt. 

http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/08/FB_IMG_1437071008483.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/08/FB_IMG_1437071008483.jpg


Rugsėjo 11 d. įvyko  padėkos ir paramos renginys – susitikimas su 

pirmą kartą Lietuvoje vykusio žygio baidarėmis 

„Vilties yriai Nemunu“ dalyviais

 Rusniškis Domantas Laukevičius, šilutiškis Tomas 
Adomaitis ir klaipėdietis Kęstutis Kvaraciejus prieš 
srovę Nemunu, nuo Klaipėdos iki Druskininkų, 
nuplaukė 500 km distanciją. Žygio metu 
aplankytos Nemuno pakrantėje įsikūrusios 
Lietuvos savivaldybės – Pagėgių, Tauragės, 
Kauno rajono, Kauno, Birštono, Alytaus, 
Druskininkų, jose irkluotojus maloniai priėmė 
vietos bendruomenės. Šio žygio tikslas – skleisti 
žinią apie Šv. Pranciškaus onkologijos centrą, 
skatinti aukoti jo veiklai bei raginti onkologinėmis 
ligomis sergančiuosius nepasiduoti sraunios upės 
tėkmę primenančiai ligai. Padėkos popietėje 
dalyvavęs Klaipėdos meras Vytautas 
Grubliauskas sakė, kad pasroviui plūduriuoti 
visada paranku. Klaipėdos jūrininkų ligoninės 
direktorius dr. Jonas Sąlyga, išlydėjęs 
baidarininkus nuo Danės kranto, atvyko jų 
palaikyti ir pasveikinti nugalėjus Nemuno srovę.

http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9678.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9678.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9763.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9763.jpg


Rugsėjo 28 d. Kristoferis Peartas ir Helena Peart

įteikė Sherborno miesto Rotary klubo paramos čekį

 34 tūkstančių eurų parama Šv. Pranciškaus onkologijos 
centrui surinkta Jungtinėje Karalystėje Kristoferio Peart
ir Sherborno Rottary klubo iniciatyva (daugiau 
informacijos: https://www.justgiving.com/Christopher-
Peart/).

 Ši paramos akcija buvo skirta šių metų balandžio 2 d. 
nuo vėžio ligos komplikacijų į 
Amžinybę iškeliavusio pirmojo po Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo Jungtinės Karalystės 
ambasadoriaus mūsų šalyje (1991-1994 m.), Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro globėjo, Sherborno
Rotary klubo prezidento (2009-2010 m.) ir 
nario Maiklo Pearto atminimui.

 Susitikimo metu Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
direktorė Aldona Kerpytė įteikė padėkos raštus 
Sherborno Rotary klubui, M. Peart žmonai Helenai bei 
sūnui Kristoferiui. 

 Gauta parama bus panaudota jaukaus sodo, 
skirto onkologinių ligonių ir jų šeimos narių 
poilsiui, įrengimui šalia Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro

https://www.justgiving.com/Christopher-Peart/
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/Sheborn-čekui-įteikimas.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/Sheborn-čekui-įteikimas.jpg


Rugsėjo 4 dieną ekologinio ūkio savininkė Vaiva 

Jundulaitė, gyvenanti Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje Plungės 

rajone, Visvainių kaime, atvyko su neįprasta dovana - audimo staklėmis.

 Šiomis Švedijoje pagamintomis 

medinėmis staklėmis galima nuausti 

takelius, „kutinius‘‘ takus ant grindų ir 

kitus buityje naudojamus gaminius. 

 V. Jundulaitė staklėmis austi mokino 

centro kūrybinių 

užimtumų vadovus, kurie šią patirtį 

perduos į užsiėmimus susirenkantiems 
sergantiesiems vėžo liga ir jų 

artimiesiems.

http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9682.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9682.jpg


Savanoriai spalio 17 d. rekolekcijose „Tarnystė Dievui ir 

žmonėms“ atnaujino savo pašaukimą tarnauti 

 Pirmojoje rekolekcijų dalyje suvokimą kas tai 
yra socialinė tarnystė Dievo akivaizdoje 
savo įžvalgomis užtvirtino dr. Bronė 
Gudaitytė. 

 Antrojoje rekolekcijų dalyje vyko br. Evaldo 
Darulio OFM mokymas „Tarnystė ir 
gailestingumas‘,  kurio pabaigoje visi 
dalyviai buvo pakviesti išgyventi enciklikos 
„Si laudato“ maldos slėpinį. Klaipėdos šv.
Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis 
br. Benediktas Jurčys OFM pasidalijo savo 
mintimis apie tarnystės kelio, kuriuo mus 
veda Dievas, prasmę ir sutinkamus iššūkius 
jame. 

 Vien tik praėjusiais metais Šv. Pranciškaus 
onkologijos centre specialius mokymus 
baigę savanoriai išdirbo 1172, o šiais – virš 
683 valandų.



Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo 

katedros vedėja doc. dr. Akvilė Virbalienė Šv. Pranciškaus onkologijos centro 

direktorei Aldonai Kerpytei įteikė socialinio partnerio padėkos suvenyrą už 2015 

metais kartu organizuotus sėkmingus renginius ir kitą veiklą.

 Vienas iš svarbiausių 
bendradarbiavimo rezultatų – tai 2015 
m. birželio mėnesį kartu 
surengta tarptautinė mokslinė-
praktinė konferencija „Inovatyvi
psichosocialinė pagalba asmenims, 
sergantiems onkologine liga, ir jų 
artimiesiems“. Prieš metus, 2014 m. 
gegužės 7 d., centras ir Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų 
fakulteto Socialinio darbo katedra 
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.

http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/10/IMG_9939-e1446038964621.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/10/IMG_9939-e1446038964621.jpg


Spalio mėnesio pabaigoje lankėsi Jungtinės Karalystės Labdaros 

fondo „The Tiltas Trust“ valdybos narė Vendi Hov

 „The Tiltas Trust“ įsikūrė 1994 metais siekiant stiprinti 
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ryšius, o nuo 2007 
metų veikia kaip Britanijos - Lietuvos bendrijos 
labdaros padalinys. Šv. Pranciškaus onkologijos 
centrą su šia organizacija bendrystės ryšiai sieja nuo 
2008 metų. 

 Centro atstovams „The Tiltas Trust“ suorganizavo 
pažintinę bei praktinio mokymo išvyką į Šiaurės 
Airijos ir Anglijos pagalbos vėžiu sergantiems ir 
paliatyvios pagalbos centrus, mokymus Plimute
„The Mustard tree“ centre, tarpininkavo užmezgant 
ryšius su „Macmillan Cancer Support“ centru 
Londone. 

 Nuo 2008 metų „The Tiltas Trust“ valdybos 
pirmininkas Michael Peart (1944-2015) buvo Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro globėju. 

 Vendi Hov jau daugelį metų aktyviai 
bendradarbiauja su Lietuvos paliatyviosios slaugos 
įstaigomis, POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams 
asociacija), Šv. Pranciškaus onkologijos centru ir kt. 



Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė, 
pianistė Ina Vaičienė

 Šv. Pranciškaus onkologijos centro 

lankytojus pradžiugino J. S. Bacho, 

F. Mompou, E. Satje, D. Kairaitytės, 

F. Bajoro, S. Prokofjevo, P. 

Hindemith, A. Skriabino muzikos 

garsais. 



Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorė,  Klaipėdos universiteto IV 
kurso studentė Samanta Savickaitė

 2015m. pradžioje ji laimėjo Lietuvos mokslo 
tarybos skatinamąją stipendiją 3 mėnesių 
trukmės moksliniam tyrimui atlikti tema 
„Psichosocialinių paslaugų personalizavimo 
galimybės onkologiniams ligoniams stiprinant 
NVO ir valstybės bendradarbiavimą Lietuvoje“. 

 Tęsdama šį tyrimą pagal Erasmus+ mainų 
programą išvyko atlikti 2 mėnesių trukmės 
praktiką į D. Britaniją: Mustard Tree Macmillan
centrą, esančiame Plymouth mieste, Derriford
ligoninėje bei NVO Macmillan centrinę būstinę 
Londone. Praktikos metu buvo bendraujama su 
įvairių sričių specialistais siekiant išsiaiškinti D. 
Britanijoje vystomą sveikatos politiką 
onkologiniams ligoniams ir praktiškai susipažinti 
su NVO bei ligoninių teikiamomis paslaugomis 
šiai tikslinei grupei. 

 S. Savickaitė parengė ir mokslinėje spaudoje 
publikavo straipsnį „Personalizuotos sveikatos 
priežiūros paslaugos onkologiniams ligoniams 
Lietuvoje – utopija ar realybė?



Lapkričio 13 d. LR Seime

Pagalbos onkologiniams ligoniams 

asociacijos 

(POLA) organizuotoje tarptautinėje 

konferencijoje „Kaip pagerinti 

rezultatus onkologijoje?” Šv. 

Pranciškaus onkologijos centro 

direktorė Aldona Kerpytė skaitė 

pranešimą „Psichosocialinės 

pagalbos onkologijoje pavyzdžiai 

Lietuvoje: Šv. Pranciškaus onkologijos 

centras Klaipėdoje“. 



Lapkričio 17 d. 

 Šv. Pranciškaus onkologijos 

centro lankytojai mokėsi pinti 

rožinius. 

http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0001.jpg
http://www.onkocentras.lt/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0001.jpg


Gruodžio 5 d. 

 Šv. Pranciškaus onkologijos 

centro įkūrėjai, savanoriai, 

bendruomenė ir bičiuliai kartu 

paminėjo  Šv. Pranciškaus 

onkologijos centro įkūrimo 10 

metų ir onkologinių ligonių ir jų 

artimųjų bendruomenės 

„Vilties piligrimai“ 15 metų 
sukaktį.



LANKYTOJŲ KŪRYBA 

paskelbta tinklapyje www.onkocentras.lt

 Su knyga  greičiau sveikstama. Skaitant „Du gyvenimus“: biblioterapijos

grupėje sukurtos baltos eilės.

 Biblioterapinė kūryba: „Išlikti ramybėje“. 

 Biblioterapinė kūryba: „Džiaugsmas“.

 Centro lankytojai, dalyvavę biblioterapijos užsiėmimuose, dalijosi savo 

mintimis. Biblioterapijos užsiėmimo tema: Neišreikštas dėkingumas; užduotis: 

parašyti padėkos laišką. 

http://www.onkocentras.lt/


LAIDOS „MARIJOS RADIJUJE“

Aldonos Kerpytės parengtos laidos: 

 Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorės Aldonos Kerpytės ir centro savanorės Silvijos 
Pumpurs pokalbis įrašas: http://www.marijosradijas.lt/images/audio-
archive/2015/06/26/2015-06-26-02-00-gyvybes-medis.mp3

 Laida,  skirta  onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Laidoje dalyvavo Jolanta 
Kasnauskienė ir Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė. Laidos įrašas: 
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=69286

 Laida apie ligonio ir artimojo ypatingą ryšį, meilę kančioje ir ištikimybę Dievui. Irenos Š. 
liudijimas apie vyro Tomo kančią, kurią pavertė laiptais į dangų.

 Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys, Danutė 
Šopagienė (sirgusi vėžiu) ir Aldona Kerpytė, Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė, 
laidoje kalbasi apie kančios ligoje prasmę, gyvenimo prasmės ieškojimą

http://www.marijosradijas.lt/images/audio-archive/2015/06/26/2015-06-26-02-00-gyvybes-medis.mp3
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=69286


LAIDOS „MARIJOS RADIJUJE“

Pokalbis su Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldona  Kerpyte: 

 Kunigo Gintaro Blužo pokalbis „Marijos radijuje“ su Šv. Pranciškaus 

onkologijos centro direktore Aldona Kerpyte



INFORMACIJA APIE  CENTRĄ 2015 M. 

 Straipsniai spaudoje:  31 vnt.

Laikraščiuose: Klaipėda, Vakarų 

ekspresas, Pajūrio naujienos, Vakarų 

Lietuva,  onkologo puslapiai; 

Žurnaluose: Kelionė, Laima, Gydytojų 

žinios, The Tiltas Trust.

 Internete: 8 vnt. (Bernardinai.lt, 

delfi.lt, sherbornrotary.uk, vakarų 

ekspresas, prezidentūra.lt, vakarų 

Lietuvos medicina ir kt.)

 www.onkocentras.lt: 58 vnt

http://www.onkocentras.lt/


VYKDYTI  PROJEKTAI

 Klaipėdos miesto  savivaldybės administracijos 2015  m. socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas  (17100 

eurų).

 Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projektas (1370 eurų).

 Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos dalinai finansuotas projektas  - katalikiško 

ugdymo ciklas „Dievo šviesoje: suprasti, atjausti, padėti“ (1767 eurai).



SAVANORYSTĖ: 1201,3 savanoriškų darbo valandų


