Tai ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2012 metais.
„Spręskime ne pasekmes, o priežastis!“
www.ggi.lt

Veiklos kryptis
Pagrindinė veikla:
VISUOMENĖS ŠVIETIMAS GYVŪNŲ GEROVĖS KLAUSIMAIS

Gretutinės veiklos:
ŽIAURAUS ELGESIO ATVEJŲ SPRENDIMAS, tarpininkavimas
sprendžiant nepriežiūros atvejus;
Pagalba renkant įrodymus, informaciją.
DALYVAVIMAS GYVŪNŲ GEROVĖS ĮSTATYMŲ
SVARSTYMUOSE, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant
užtikrint, kad būtų priimti įstatymai, palankūs ne tik
žmogui, bet ir gyvūnui.
PAGALBA KITOMS ORGANIZACIJOMS konsultuojant, rengiant
akcijas, renginius, projektus, ruošiant dalomąją medžiagą,
viešinant informaciją.

www.ggi.lt

Vykdomi projektai
GYVŪNŲ NEPRIEŽIŪROS ATVEJAI
Teisinėmis priemonėmis prisidedame
prie gyvūnų gerovės ir apsaugos
standartų taikymo ir laikymosi
užtikrinimo.
DRAUGIŠKI GYVŪNAMS
Lietuvoje daugiau nei 800 kavinių,
viešbučių, ofisų, parduotuvių, priima su
augintiniais. Pamatyk tai mūsų
žemėlapyje.
NEBRISIUS.LT
Fotografuojame istorijas žmonių,
išgelbėjusių augintinius iš prieglaudos,
gatvės ar kitais būdais.
4
www.ggi.lt

Baigti projektai
ATSAKINGA KOSMETIKA
Mūsų duomenų bazėje galite pasitikrinti, ar jūsų
naudojama kosmetika nebuvo išbandyta su
gyvūnais.

www.ggi.lt
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Nuveikti
Nuveiktidarbai
darbai



Žiniasklaidoje pasirodėme daugiau nei 140 kartų! Visus šiuos
kartus švietėme visuomenę apie gyvūnų gerovę. Taip pat patekome
į žurnalus IKONA, L‘OFFICIEL ir „Ji“, kalbėjome LRT laidose „Labas
rytas, Lietuva!“ ir „Laba diena, Lietuva“, ir „Kultūra“, laidoje
„Specialusis tyrimas“. Pasisakėme TV3 žiniose, lrytas.lt žiniose, LTR
Panoramoje.



„neBrisius.lt” projektui nufotografavome 93 istorijas, apie 70 iš jų
publikuotos naujienų portaluose lrytas.lt, delfi.lt, alfa.lt, Lietuvos
žinios, Alytaus žinios. Išleidome laimingų istorijų kalendorių.
Atidarėme parodą Seime „Išgelbėtų augintinių
istorijos“|www.nebrisius.lt.



„Draugiški gyvūnams“ duomenų bazė perkopė 800 kavinių,
viešbučių, ofisų, parduotuvių, į kurias galima patekti su gyvūnais,
Lietuvoje. Ant daugumos durų rasite mūsų lipduką. Paleidome
naują, itin patogų naudoti tinklapį (rėmėjas „Mars Lietuva“).
Kalbėjome LRT laidose „Labas rytas, Lietuva!“ ir „Laba diena,
Lietuva“, apie projektą rašė žurnalas „Ji“|
www.draugiskigyvunams.lt.

www.ggi.lt

Nuveikti darbai



Vykdėme ilgalaikį projektą „Atsakinga kosmetika“ prieš bandymus
su gyvūnais kosmetikos pramonėje. Patekome į žurnalus IKONA
bei L‘OFFICIEL| www.atsakingakosmetika.lt.



Skatinome nepalikti augintinių emigruojant su projektu
„Keturkojai emigrantai“. Užfiksuotos 6 istorijos.



Pastatėme dar 3 vnt. „Žiemos namelių katėms“ . Dėkojame barui
„Gringo“ ir Pauliui iš Rudaminos. Užbaigėme šį projektą ir
pasidalinome rezultatais.



Pagal mūsų paruoštus ir patvirtintus brėžinius gyventojai su
mūsų konsultacijomis statė namelius benamėms katėms,
dalyvaujančioms PSP programoje.



Nors projektas „Elkis atsakingai, moksleivi!“ jau pasibaigė, vasaros
metu vedėme pamokas.



Lietuvos Respublikos Seime pradėjome bendrus darbus su Seimo
nare Dovile Šakaliene dėl veiksmingesnio valstybinių institucijų
darbo gyvūnų gerovės srityje.

www.ggi.lt

Nuveikti darbai



Švietėme žmones apie žalą, daromą gyvūnams cirke ir kitaip
išnaudojant žmonių pramogoms: I dalis, II dalis, III dalis, IV
dalis, V dalis, VI dalis, VII dalis, VIII dalis, IX dalis, X dalis, XI
dalis. Atidarėme parodą Seime „Iniciatyva prieš gyvūnų
išnaudojimą cirko vaidinimuose Baltijos šalyse“. Pasisakėme
TV3 žiniose, LTR Panoramoje.



Kvietėme visuomenę pasisakyti prieš gyvų viščiukų ir
triušiukų laikymą Oze Velykų laikotarpiu, siuntėme Ozo
vadovybei raštą.



Pagražinome beglobį Dreiką, kad namus surasti jam būtų
lengviau (buvęs Kudliaus projektas).



Dalyvavome Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės
gyvūnų gerovės komisijos darbuose, užbaigėme ir įsigaliojo
naujos gyvūnų laikymo taisyklės, dirbome prie viešų
augintinių kapinių taisyklių.



Pildėme puslapio www.ggi.lt DUK bazę.



Pristatėme GGI brandbook.

www.ggi.lt

Nuveikti darbai



Tyrėme 4 gyvūnų nepriežiūros/žiauraus elgesio atvejus:
1.

Gyvūnų nepriežiūra Švietimo ministerijai pavaldžiame Gamtininkų centre

2.

Kačių nuodijimas

3.

Be priežiūros paliktas ir sužalotas šuo

4.

Neprižiūrėtas šuo Mažeikiuose



Išplatinome 3000 vnt. šuns ir katės auginimo atmintinių gyvūnų
šeimininkams.



Išplatinome 2000 skrajučių apie erkes ir jų sukeliamas ligas.



Sterilizavome 3 kates (šia veikla nebeužsiimame).



Nuolat konsultavome fizinius ir juridinius asmenis gyvūnų gerovės
ar jų pažeidimų klausimais.



Užsiėmėme nuolatine informacijos sklaida apie gyvūnų gerovę, viso
parengėme 136 naujienas.



Platinome kasmėnesinį gyvūnų gerovės naujienlaiškį.



Parengėme 2016 m. veiklos ataskaitą.

Organizavome

o
o
o

o

o
o

o
o

Parodą Seime „Išgelbėtų augintinių istorijos“. Vėliau paroda
persikėlė į Karoliniškių biblioteką bei kitas erdves;
parodą Seime „Iniciatyva prieš gyvūnų išnaudojimą cirko
vaidinimuose Baltijos šalyse“;
po renginio „Parodyk augintiniui eglutę 2016“ vykdėmė
„patiktukų“ rinkimo akciją, kurios metu paaukojome 7400
porcijų maisto prieglaudų augintiniams (renginio rėmėjas
„Mars Lietuva“);
organizavome bei įvykdėme renginį „Parodyk augintiniui
eglutę 2017“, po kurio vykdėme „patiktukų“ rinkimo akciją (po
šio renginio 2018 m. paaukojome 5600 porcijų maisto
prieglaudų augintiniams) (renginio rėmėjas „Mars Lietuva“);
kartu su LKD ir Mars Lietuva organizavome Šuns dienos
renginį;
organizavome paramą kačių maistu Vilniaus senjorams,
turintiems leidimą šerti benames kates (rėmėjas „Mars
Lietuva“);
organizavome protmūšius gyvūnų gerovės tema Vagos
knygynuose;
organizavome konkursus gyvūnų gerovės tema.

Dalyvavome
o

Mars Lietuva renginyje „Pasaulinė gyvūnų diena“;

o

LKD Gyvūnų globos renginyje prie Baltojo tilto;

o

Vegfest mugėje;

o

Kaune šeimos savaitgalyje su augintiniais;

o

Karklės festivalyje su projektu „Atsakinga kosmetika“;

o

„PR Lapės 2016“ apdovanojimuose, kur „Atsakingiausia lapė“
kategorijoje nominuotas mūsų projektas „Atsakinga
kosmetika“;

o

organizacijos „Tušti narvai“ eitynėse už gyvūnus;

o

Kaziuko mugėje;

o

Blusturgyje;

o

augintinių mitybos mokymuose.

GAUTA PARAMA (Eur)

Finansai

Likutis 2017 m. pradžiai

IŠLAIDOS (Eur)
1151,74

TIKSLINĖ PARAMA

“Parodyk augintiniui eglutę“ renginiui

1400,00 “Parodyk augintiniui eglutę“ renginys

1399,08

Žiemos nameliai katėms

260,00 Žiemos nameliai katėms

260,03

"Draugiški Gyvūnams" projektui

280,00 "Draugiški Gyvūnams" projektas

280,23

"neBrisius.lt" projektui

553,70 "neBrisius.lt" projektas

567,82

676,01 Reklama

286,06

NETIKSLINĖ PARAMA
Fizinių asmenų parama
2% GPM

2153,92 Kuras
Ryšio paslaugos

1075,81
73,29

Banko išlaidos

125,29

Veterinarinės išlaidos

401,81

Kitos išlaidos

360,15

PARAMA MAISTU
Juridinių asmenų parama

2669,86 Išdalinta prieglaudoms ir renginiuose

2669,86

VISO:

9145,23 VISO:

7499,43

Likutis 2018 m. pradžiai

1645,80

Komanda

Beatričė
Vaitiekūnaitė-Pliuskė

Milda Bukantytė

Andrius Pliuskys

Ieva Sebeckytė

Elena Rutkauskaitė

Aušrinė Stočkutė

Aira Tumėnaitė

Aistė Karpušenkaitė

Dovilė Židonytė

Austė Petkevičiūtė

Fausta Nekrašiūtė

www.ggi.lt

Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė
Vadovė
Tel.: +370 (686) 00 626
El.paštas: info@ggi.lt

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“
Juridinio asmens kodas: 302842427
Adresas korespondencijai: Tarandės g. 4, LT-14188, Vilnius
-----------Organizacijos sąskaita: LT77 7300 0101 3323 1565
„Draugiški Gyvūnams“ projekto sąskaita: LT15 7300 0101 5186 6381
„neBrisius.lt“ projekto sąskaita: LT80 7300 0101 5186 6569

www.ggi.lt

