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Fondo „The Tiltas Trust“ naujienos
• Norime paaiškinti savo skaitytojams, kodėl būta ilgokos pertraukos tarp praeito ir šio
biuletenio numerio. Tikrai nebuvo neaktyvūs; priešingai – padarėme didelę pažangą įvairiose
srityse. Būtent šiai veiklai ir skirtas šis mūsų informacinio biuletenio numeris. Visgi,
reaguodami į kelių skaitytojų pastabas, nuo šiol stengsimės vengti itin detalių aprašymų.
• Paskutinė paskelbta mūsų pagrindinio pagalbos onkologiniams ligoniams projekto naujiena
buvo Jeffo Faulknerio ataskaitos vertimas į lietuvių kalbą, kuris buvo baigtas praeitų metų
pabaigoje. Netrukus buvo išleista graži knygelė su tekstais abejomis kalbomis, jos kopijos
įteiktos visiems Jeffą konsultavusiems žmonėms, taip pat įvairiems asmenims iš pagalbos
onkologiniams ligoniams sektoriaus, sveikatos apsaugos ministrui ir Lietuvos Respublikos
Prezidentei. Mūsų mintis buvo ta, kad skaitytojai per šiuos kelis mėnesius kuo geriau
išstudijuotų informaciją apie tai, kaip viskas vyksta Jungtinėje Karalystėje, ir apie projektus,
kurie, kaip atrodo, turi tiesioginės reikšmės Lietuvai, taip pat Jeffo pateiktas rekomendacijas.
• Tuo metu mūsų draugai Kretingos broliai pranciškonai mezgė ryšius su Seimu ir įvairiomis
ministerijomis. Jų veikla ir ryšių su TTT teikiamos galimybės sudomino Seimo pirmininkę,
kuri maloniai sutiko Seime surengti konferenciją, skirtą veiklos perspektyvoms aptarti.
Konferencija įvyko birželio 9 d., joje dalyvavo dešimtys savanorių, besidarbuojančių
pagalbos onkologiniams ligoniams srityje, taip pat daug žmonių iš paliatyviosios slaugos
sektoriaus. Tarp dalyvių buvo ir Vilniaus onkologijos centro direktorius bei nemažai Seimo
narių. Mums labai pasisekė, kad konferencijai pirmininkavo bendrovės „Pricewaterhouse
Coopers” vadovas Lietuvoje Chris Butler. Konferencijoje taip pat dalyvavo Jeff Faulkner,
TTT fondo pirmininkas Michael Peart ir Plimute veikiančios Macmillan onkologinio centro
(Macmillan Cancer Support) organizacijos „The Mustard Tree ” direktorė Sue Smith (toliau
skyrelyje aprašyta, kaip plėtojasi ryšiai tarp šios organizacijos ir Kretingos brolių
pranciškonų).

• Konferencijoje nuspręsta paremti pagrindinę Jeffo rekomendaciją – įsteigti skėtinę
organizaciją, vienijančią įvairias pagalbą onkologiniams ligoniams teikiančias organizacijas
Lietuvoje, kadangi tai būtina norint užtikrinti, kad būtų rengiami aukštos kokybės mokymai ir
teikiama reikiama informacija, ypač medžiaga, kuria taip dosniai dalijasi organizacija
Macmillan. Tikimės, kad netrukus bus įkurta darbo grupė, kuri apsispręs dėl skėtinės
organizacijos struktūros. O kai ši organizacija pradės veikti, tikimės, kad ji galės surinkti
mokymams ir spausdintos medžiagos vertimui.
• Prieš pat konferenciją broliai pranciškonai surengė kasmetinį „Vilties bėgimą“ Klaipėdoje,
skirtą skleisti informaciją apie naujai statomą Šv. Pranciškaus onkologijos centrą prie
Klaipėdos universitetinės ligoninės ir surinkti lėšų jo statybai. Renginyje dalyvavo
organizacijos Macmillan generalinis direktorius ir naujojo centro globėjas Ciaran Devane,
TTT fondo patikos valdytoja Wendy Howe su vyru Peteriu. Renginys pritraukė kaip niekad
daug dalyvių, buvo transliuojamas per TV ir aprašytas spaudoje, buvo surinkta daug lėšų.
Akcija susilaukė ir Lietuvos Respublikos Prezidentės paramos.
• Lietuvoje apsilankiusi Wendy Howe toliau plėtojo ryšius, kuriuos ji užmezgė su
paliatyviosios slaugos srityje dirbančiais savanoriais. Skaitytojai tikriausiai prisimena, kad
mes pristabdėme tolesnę veiklą šiame sektoriuje, nes atrodė, jog ten darbuojasi tik
profesionalūs specialistai. Visgi dabar pastebime augantį savanorių susidomėjimą, kurie labai
nori užmegzti ryšius su savo kolegomis Jungtinėje Karalystėje, todėl Wendy Howe ir padeda
jiems surasti reikiamus kontaktus. JK limfologų draugijos (BLS – British Lymphology
Society) nariai, dalyvavę birželio mėnesį vykusiame metiniame visuotiniame susirinkime, jau
turėtų būti susiekę su kai kuriais iš tų įkvepiančių žmonių, kurie, gavę TTT paramą, su
pažintiniu vizitu lankėsi Jungtinėje Karalystėje. Tikimės, kad pagalbos onkologiniams
ligoniams organizacijoje atsiras vietos paliatyviosios slaugos srityje dirbantiems kolegoms,
kuriems irgi reikia panašių mokymų bei profesinės medžiagos.
Menas sveikatos projekte
Skaitytojai tikriausiai prisimena Ievos Kruopytės straipsnį „Meno teritorija“ ketvirtame
informacinio biuletenio numeryje. Birželį ataskaita buvo pateikta JK limfologų draugijos
metiniame visuotiniame susirinkime.
Meno – įvairių rūšių – pritraukimas į ligonines gali duoti neįtikėtinai puikių rezultatų.
Pacientai, visų pirma vaikai, jų šeimos, ligoninės personalas geriau jaučiasi, sumažėja stresas.
Ligoniai greičiau pasveiksta ir gali greičiau palikti ligoninę. Laimi visi. Tai yra sritis, kurioje
Jungtinė Karalystė pirmauja visame pasaulyje.
TTT fondas šioje veikloje Lietuvoje dalyvauja nuo 2008 metų ir mielai skyrė paramą meno
sveikatos labui puoselėjimo projektui „Meno teritorija“, kuris yra programos „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 29“ projektų ciklo dalis. Šį projektą, kurio sumanytoja – Dailininkų
sąjungos galerijos Vilniuje direktorė Roma Survilienė, sudarė dvi pagrindinės dalys:
- Lietuvos ir užsienio ekspertų konferencija;
- vasaros kūrybinės dirbtuvės jauniesiems menininkams, kurių metu sukurti meno
darbai papuoš Vilniaus vaikų ligoninę.

TTT indėlis:
- surengė kelionę Romai Survilienei į Šiaurės Vakarų Angliją, kurios metu ji susitiko
su organizacijų, besidominčių meno ir sveikatos sąveika, atstovais;
- padėjo JK ekspertams pasirengti konferencijai;
- skyrė lėšų Lietuvos fotografui-praktikantui užfiksuoti renginio akimirkas.
Be to, konferencija pastūmėjo surengti Seimo komiteto posėdį, kurio metu JK ekspertai
pateikė medžiagos, paskatinusios įsteigti vyriausybinę darbo grupę, skirtą nubrėžti gaires
meno sveikatos labui puoselėjimo srityje. Šiuo metu Roma Survilienė rengia kitą projektą,
kurio metu bus toliau plėtojamos ir įgyvendinamos šios idėjos. TTT skyrė lėšų antram
Survilienės vizitui į JK šiais metais, kurio metu ji aptarė aktualias idėjas su specialistais
Šiaurės Vakarų Anglijoje ir susipažino su veikla, vykdoma Milton Keinso (Milton Keynes)
miesto ligoninėse.
TTT tikisi, kad, vystantis naujoms idėjoms, ir ateityje galės remti šią veiklą Lietuvoje.

Šv. Pranciškaus onkologijos centro Kretingoje ryšiai su Plimute veikiančia Macmillan
onkologinio centro (Macmillan Cancer Support) organizacija „The Mustard Tree ”
Vieno geriausiai žinomų pagalbos onkologiniams ligoniams centrų Lietuvoje, Kretingos Šv.
Pranciškaus onkologijos centro, atstovai lankėsi Jungtinėje Karalystėje, kad pasimokytų,
kaip savo paslaugas teikia Macmillan onkologijos centras. Broliai pranciškonai ketina savo
centre įdiegti Macmillan taikomą modelį.
Aptariant bendradarbiavimą, Kretingos grupei buvo pasiūlyta apsilankyti gerai žinomą
onkologinės paramos centrą „The Mustard Tree“, kuris yra vienas iš Macmillan centrų,
įsikūręs Derrifordo ligoninėje Plimute (Plymouth), Pietvakarių Anglijoje.
Lapkričio pabaigoje Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpyte kartu su
broliais Benediktu ir Alvydu bei devynių rėmėjų ir savanorių grupe išvyko į devynių dienų
mokomąją kelionę, kurios metu sužinojo, kaip funkcionuoja „The Mustard Tree“, ir dalyvavo
įvairiuose Macmillan centro surengtuose mokymo kursuose. „The Mustard Tree“
darbuotojams didelį įspūdį padarė Kretingos savanorių entuziazmas ir puikios asmeninės
visos komandos narių savybės.
Grįžę į Lietuvą kretingiškiai papasakojo, kad organizacijoje „The Mustard Tree“ įgyta patirtis
pakeitė jų gyvenimą. Jie pasisėmė įkvėpimo pasiūlyti panašios apimties ir kokybės paslaugas
pacientams ir jų šeimoms Lietuvoje.
Plėtodami šio vizito metu užmegztus ryšius, broliai pranciškonai pakvietė „The Mustard
Tree“ direktorę bei du praktikantus apsilankyti gegužės savaitgalį Klaipėdoje vykusiame
„Vilties bėgimo“ renginyje ir surengti seminarą sveikatos priežiūros specialistams ir
savanoriams. Tai dar labiau sustiprino ryšį tarp šių dviejų organizacijų.

