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Organizacija

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ – tai ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2012 metų
rugpjūtį. Organizacijos pagrindinis tikslas – spręsti ne beglobių gyvūnų problemos pasekmę,
o priežastį, užkertant kelią tolimesniam beglobių gyvūnų atsiradimui.

Veikla:

⁻ Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais (švietimo projektai mokymo įstaigose,
pranešimai žiniasklaidai ir kita);

⁻ Žiauraus elgesio su gyvūnais bylų nagrinėjimas ir viešinimas, siekiant, kad asmenys,
pažeidžiantys gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą, neliktų nenubausti;

⁻ Pagalba gyvūnų gerovės organizacijoms, rengiant akcijas, renginius, projektus;

⁻ Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant
užtikrinti, kad būtų priimami įstatymai, palankūs ne tik žmogui, bet ir gyvūnui.



Mus rekomenduoja
Rūpestis beglobiais gyvūnais ilgai buvo savivaldybių sanitarinių tarnybų reikalas. Entuziastų dėka tūkstančiai kačių ir šunų
gelbėjami nuo nehumaniško galo, juos išgydant, skiepijant ir surandant rūpestingus šeimininkus. Šių organizacijų dėka
propaguojamas naujas požiūris į benamių gyvūnų populiacijos kontrolę ir priežiūrą. Pastaraisiais metais matyti ženklūs
teigiami poslinkiai šioje srityje – ir jie vyksta dėka tokių, kaip Beatričė. Žinoma, savanoriška veikla globojant gyvūnus yra
viena „jauniausių“, čia dar daug neartų dirvonų ir galimybių diegiant inovacijas. Džiaugiuosi išgirdęs apie Beatričės naujas
„Gyvūnų gerovės iniciatyvas“ ir esu tikras, jog matysime ją tarp ateities lyderių.“ - Nevyriausybinių organizacijų ekspertas,
„Maisto bankas“ plėtros ir komunikacijos vadovas Vaidotas Ilgius

„Labai džiaugiuosi pažintimi su Beatriče, tai yra ir gerų idėjų, ir puikios atsakomybės žmogus. Džiaugiuosi, kad Beatričė turi
gerų, nuoširdžių, altruizmo vedinų bendraminčių komandą ir mes visų jų dėka kartu per festivalius ir visus metus gyvūnų
globai galime nuveikti daug gerų darbų “ – Vaida Venckutė, festivalių „Galapagai- Roko naktys“ ir „Bliuzo naktys“
organizacinės komandos narė.

„GGI vadovė – jauna, iniciatyvi, savarankiška, turinti daug energijos, noro ir galimybių padėti beglobiams gyvūnams. Jos
tikslas – savo autoriteto dėka viešinti problemas, susijusias su beglobiais gyvūnais, ieškoti būdų jas spręsti. Porą metų ji buvo
viena svarbiausių LGGD Vilniaus skyriaus projektų koordinatorių ir strateguotojų. Atėjo laikas, kai savarankiška asmenybė
nusprendė įgyvendinti savo vizijas, įkurdama „Gyvūnų gerovės iniciatyvas“ ir savo veiklą nukreipdama ne į pasekmes, o į
priežastis. Tikimės, kad GGI prisidės prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Linkime sėkmės ir gražaus
bendradarbiavimo.“ – Rūta Rimšelienė, Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus viena iš įkūrėjų.

„Jeigu galėtų, GGI vadovė Beatričė išgelbėtų visus pasaulio gyvūnėlius. Būtų šaunu kiekvienoje srityje turėti tokių atsidavusių
ir darbščių žmonių“, – taip Beatričę trumpai apibūdino Liberalų sąjūdžio pirmininkas, buvęs susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis.



Kodėl verta savanoriauti?

Kiekvienas žmogus, užsiimantis savanoryste, įvardintų labai skirtingus argumentus,
papasakotų skirtingas istorijas, ką savanorystė atnešė į jų gyvenimus. Tačiau daugiau mažiau
visi įvardintų tą pačią problemą – savanorių trūksta todėl, kad daugelis žmonių nemato
savanorystės naudos jam pačiam. O turėtų todėl, kad:

⁻ Tai puiki galimybė nevaržomai save realizuoti – pagalba čia priimtina bet kokia forma, kokią
tik Jūs įsivaizduojate;

⁻ Gera vieta tobulinti savo jau turimus įgūdžius – niekas nepyks, jei suklysi;
⁻ Galimybė papildyti savo CV – kiekvienas darbdavys tai įvertins;
⁻ Plečiamas pažįstamų ratas – ypač smagu tai, kad Jūs iš karto turite bendrą interesą;
⁻ Žinojimas, kad gali padėti, esi reikalingas ir visuomet laukiamas;
⁻ Tikėjimas, kad gali kažką pakeisti. Ir tu tikrai tai gali;
⁻ Tėvams norime pabrėžti, kad tai puikus nemokamas būrelis, mokantis jaunimą

savarankiškumo, atsakomybės, atjautos ir daug kitų savybių.



Prie GGI veiklos galima prisidėti:

• Fotografuojant;

• Maketuojant;

• Kuriant banerius;

• Rašant tekstus;

• Ieškant paramos;

• Dirbant su video medžiaga;

• Rašant įvairias paraiškas;

• Padedant organizuoti įvairius renginius, akcijas, projektus;

• Tiesiog tampant mūsų „šeimos“ nariu – rasime terpę, kur tikrai galėsi save realizuoti ir 
padėti tiems, kuriems to reikia.
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2013 m. nuveikti darbai

• Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais bei savanorystės idėjos 
platinimas festivaliuose „Bliuzo naktys“, „Galapagai. Roko naktys“ ir 
„Karklė live music beach“.

• ACT pilietinės akcijos „Penkios laisvės“ baigiamasis renginys su Soros 
International House.

• Seimo nariams bei atitinkamoms institucijoms išplatintas prašymas  dėl 
nevaldomo žiauraus elgesio atvejų kiekio peržiūrėti BK ir ATPK, 
pasirašytas 18 organizacijų. Inicijuoti trys susitikimai Seime.

• Projektas su kirpykla „Baltos uodegos“: pamilk prieglaudinuką –
apsilankyk kirpyklėlėj. Į jį įtrauktos prieglaudos, gavusios nemokamus 
kvietimus:  „Rainiukas“, „Naminukai“, „Gyvūnų sterilizacijos fondas“, 
„Gyvybės vagonėliai“ bei „Tautmilės prieglaudėlė“.

• Benamių kačių fotosesija ir viešinimas su Crank Skate shop.

• Projektas „Žiemos nameliai laukinėms katėms“.

• Nors gyvūnų globa ir neužsiimame, tačiau išgelbėjome, gydėme ir 
padovanojome 4 katinus.

• Ikiteisminio tyrimo metu globojome, padėjome tirti Azijos aviganio 
Mauro bylą, dėl kurio konfiskacijos paaiškės 2014 m.

• Įspėjamieji raštai gyvūnų nepriežiūros atvejais.

• Naminių gyvūnų ir gyvūlių augintojų patikrinimai pagal gautus 
iškvietimus.

• 14 švietimo straipsnių.

• 3 nagrinėtos ar padėtos nagrinėti žiauraus elgesio su gyvūnais bylos.

• Aktyvus rastų/pasimetusių gyvūnų istorijų viešinimas, padedant tiek 
prieglaudoms, tiek pavieniems asmenims.

• Finansinė pagalba arba pagalba daiktais laikiniems globėjams ir 
prieglaudoms.

• Organizacija išpildė Dominyko svajonę projekte www.vaikusvajones.lt.

• Palaikyta ir platinta Europos piliečių iniciatyva „Stop vivisekcijai“.

• Pagalba „Gyvybės vagonėlių“ perkėlimo projektui.

• Bausmių už žiaurų elgesį su gyvūnais ES šalyse statistika (bus 
koreguojama).

http://www.vaikusvajones.lt/


Finansinė ataskaita

PAJAMOS (litais)    

Fizinių asmenų parama          1030
Juridinių asmenų parama 1000
2% GPM 2322
VISO 4352

IŠLAIDOS (litais)

Gyvūnų maistas ir gydymas 1640
Kuras 1981
Organizacijos atributika 219
Savanorių motyvacija 255
Reklamos paslaugos 225
VISO 4320

Likutis 2014 m. pradžiai 32



Padėka

Dėkojame rėmėjams, be kurių nebūtume išsivertę:

Ir draugams: 



Kontaktai

VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos”

Tel.: 8 616 03366
El. paštas: info@ggi.lt
Juridinio asmens kodas: 302842427
Registracijos adresas: Ateities g. 10, LT-08013 Vilnius
Adresas korespondencijai: Tarandės g. 4, LT-14188, Vilnius

Vadovė: Beatričė Vaitiekūnaitė

Pavaduotoja: Monika Mačiulienė

A/S: LT77 7300 0101 3323 1565 (Swedbank)
Banko kodas: 73000
SWIFT/BIC: HABALT22

• www.ggi.lt

• https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos

http://www.ggi.lt/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos

