VšĮ „GYVŪNŲ GEROVĖS INICIATYVOS“
2014 metų veiklos ataskaita

Kas mes?
Tai ne pelno siekianti organizacija,
įkurta 2012m.
Mūsų tikslas spręsti ne beglobių
gyvūnų problemos pasekmę, o
priežastį, užkertant kelią
tolimesniam beglobių gyvūnų
atsiradimui.

Veiklos kryptis
Pagrindinė veikla:
Visuomenės, vaikų ir jaunimo
Švietimas gyvūnų gerovės
klausimai

Švietimas
Gretutinės veiklos:

Įstatymų
svarstymas

Pagalba
Plačiau

Bylų
nagrinėjimas

Pagalba prieglaudoms rengiant akcijas, renginius, projektus,
ruošiant dalomąją medžiagą, viešinant informaciją. Žmonių
atsiųstų pagalbos prašymų talpinimas.
Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas
Prie jų ruošimo, siekiant užtikrint, kad būtų priimti įstatymai, palankūs
Ne tik žmogui, bet ir gyvūnui.

2014 metų GGI projektai
Atsakinga
kosmetika.lt

Murmarket.lt

neBrisius.lt

PROJEKTAI
Draugiski
gyvunams.lt

Kudlius

Elkis
atsakingai,
moksleivi!

Užsiregistravo
512 dalyvių,
nufotografuotos
236 istorijos
neBrisius.lt

Susitikimas su
gyvūnų teisių
prof. Victoria
Taylor
Teisė

Labdaringas
seminaras
Fotoistorijos

2014 metais nuveikti darbai
Surinkta
duomenų bazė
projekto startui
Atsakinga
kosmetika

Apsilankymas
Kipre, video
sukūrimas

Pamokų
mokyklose
startas

Apkirpti 5
prieglaudų
šunys

Elkis atsakingai,
moksleivi!

Kudlius

Apie vilną,
jos rūšis,
išgavimo
būdus

Malcom cat
protection
society

Tyrimai

Su gyvūnais
apsirengusiais
savanoriais

Renginiai jų
motyvacijai

Kultūros naktis

Rastų/dingusių gyvūnų
sklaida ir pagalba
ieškant
Info sklaida

Savanoriai

Projekto startas:
Bendradarbia
82 kavinės Vilniuje, ujant su Murr
17 Kaune
cafe
Draugiški
gyvūnams
2 bylos
policijoje,
2 įspėjamieji
raštai

“Petriukas ir
Reksas”,
2 serijos iš 10
Edukaciniai
. video

Gyvūnų
nepriežiūra

Kraujo
donorystės
akcija
Dovanojamų gyvūnų info
sklaida, pagalba randant
jiems namus
Info sklaida

Protmūšiai
Augintinių
šeimininkams,
1000vnt.
išsiųsta
prieglaudoms
Atmintinės

GGI tapo jo
dalimi

Kartą per mėnesį

NVO avilys

Naujienlaiškis

Priimti 6
praktikantai
Studentų
praktika

Dovanojamų
prieglaudų
gyvūnų
reklama
savaitraštyje
Balsas.lt

Skatinantys
užsiimti
savanoryste
Skirtukai
-kalendoriai

Pasaulinės
naujienos

Karklė, Bliuzo
naktys, Galapagai,
Roko naktys
Festivaliai

Dovanojami
gyvūnai

Visuomenės skatinimas
nenaudoti natūralių kailių,
odos ir kitų dirbinių
Murmarket

Finansų ataskaita
PAJAMOS (litais):
Fizinių asmenų parama:
Iš jų 2%:

5552
4300

IŠLAIDOS (litais):
Gyvūnų maistas ir gydymas
Ryšių paslaugos
Kuras
Reklama, reprezentacija
Kitos išlaidos
VISO:

1310
545
1628
1269
774
5526

Likutis 2015m. pradžiai

26

Komanda

Rekomendacijos
„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.
„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.
„Beatričė - 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, o ji pati
savo projektais rems „Gyvybės vagonėlių“ šunelius ir katinėlius. Linkime jai sėkmės ir gražaus bendradarbiavimo“, - Rūta Rimšelienė, Lietuvos
gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus viena iš įkūrėjų.
„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“, - pridūrė V. Ilgius.

Kontaktai:
Vadovė: Beatričė Vaitiekūnaitė
Pavaduotoja: Monika Mačiulienė
Tel. 861603366
El. paštas: info@ggi.lt

Juridinio asmens kodas: 302842427
Adresas korespondencijai:
Tarandės g. 4, LT-14188, Vilnius
A/S: LT77 7300 0101 3323 1565 (Swedbank)
Banko kodas: 73000
SWIFT/BIC: HABALT 22

