2020 m.
veiklos ataskaita

Tikslas:
Spręsti gyvūnų gerovės problemų
priežastis, užkertant kelią
pasekmių atsiradimui.
WWW.GGI.LT

Veiklos kryptys:
Pagrindinė
kryptis

•

•

•
•

Gretutinės
veiklos

•

Gyvūnų nepriežiūros atvejų sprendimas bei visuomenės įgalinimas tokius
atvejus spręsti savarankiškai.
Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais.

Fizinių asmenų konsultavimas.
Pagalba kitoms organizacijoms konsultuojant, rengiant akcijas, renginius,
projektus, ruošiant dalomąją medžiagą, viešinant informaciją.
Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų
ruošimo, siekiant užtikrinti, kad būtų priimti įstatymai, palankūs ne tik
žmogui, bet ir gyvūnui.

WWW.GGI.LT

Vykdyti projektai:
GYVŪNŲ NEPRIEŽIŪROS ATVEJAI
Teisinėmis priemonėmis prisidedame prie
gyvūnų gerovės ir apsaugos standartų taikymo
bei laikymosi užtikrinimo.

PARODYK AUGINTINIUI EGLUTĘ
Kasmetinė akcija remia gyvūnų prieglaudas
maistu, šviečia visuomenę apie beglobius
gyvūnus.

NEBRISIUS.LT
Fotografuojame istorijas žmonių, išgelbėjusių
augintinius iš prieglaudos, gatvės ar kitais
būdais.
www.nebrisius.lt

LAISVĖ GYVŪNAMS
Sistemingai stabdomas nelegalus gyvūnų
dauginimas ir išlaisvinami nepateisinamoje
vergovėje esantys gyvūnai.

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
Straipsniai, tyrimai, renginiai,
edukaciniai video
www.ggi.lt

DRAUGIŠKI GYVŪNAMS
Šiame puslapyje mes dalinamės pačiu didžiausiu
draugiškų gyvūnams vietų žemėlapiu visoje Lietuvoje!

WWW.GGI.LT

Kas nuveikta per
2020 metus?

WWW.GGI.LT

Nuveikti darbai:
• Net 238 kartus pasirodėme žiniasklaidoje, šviesdami visuomenę gyvūnų
gerovės temomis.

• Sukūrėme gyvūnų gerovės grupę Facebook platformoje, kurios tikslas aptarti atvejus ir konsultuoti žmones ir organizacijas viešai, taip išmokant
kuo daugiau žmonių savarankiškai suteikti pagalbą gyvūnams.
• „neBrisius.lt“ projekte nufotografavome ir papasakojome 62 istorijas, iš
kurių 8 apie emigravusius augintinius su savo šeimininkais, 4 apie ypatingų
poreikių gyvūnus | www.nebrisius.lt.
• Parengėme atmintinę, kaip atskirti nelegalias gyvūnų daugyklas nuo legalių
veisyklų.
• Dirbome su 74 gyvūnų nepriežiūros ir žiauraus elgesio atvejais, iš kurių
32 gyvūnų gyvenimo sąlygos buvo pagerintos ir/ar savininkas nubaustas
įstatymų numatyta tvarka, 25 atvejais pritrūko įrodymų, dėl ko bylos buvo
nutrauktos, 17 atvejų dar yra sprendžiami.
• Dėl gyvūnų gerovės konsultavome virš 200 žmonių.
WWW.GGI.LT

Nuveikti darbai:
• Buvome įtraukti į ŽŪM darbo grupę dėl gyvūnų gerovės kontrolės
probleminių klausimų sprendimo.

• Kreipėmės į Seimo narius su argumentais bei pasiūlymais dėl draudimo
laikyti gyvūnus žiauriai su gyvūnais pasielgusiems asmenims įteisinimo.
• Parengėme atmintinę, kaip pasirūpinti augintiniais, jei susirgsite COVID-19.
• Kreipėmės į Vyriausybę dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
nekompetencijos bei abejingumo ignoruojant šalyje įsisenėjusias gyvūnų
nepriežiūros problemas, siekiant inicijuoti esminius pavaldžios institucijos
pokyčius.
• Pateikėme savo siūlymus dėl projekto, kuriuo siekiama įtvirtinti aiškius
kriterijus, kurių turės būti laikomąsi VMVT inspektoriams atliekant gyvūnų
gerovės ir laikymo sąlygų patikrinimus.

• Siuntėme STT medžiagą bylų, kuriose nepavyko pasiekti teisingumo būtent
dėl Valstybinės ir maisto veterinarijos tarnybos nenoro prisidėti ir į mūsų
siūlymus buvo atsižvelgta. Susipažinkite su STT tyrimu.
WWW.GGI.LT

Nuveikti darbai:
• Pradėjome naują ilgalaikį Laisvės TV ir „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI)
projektą, kuriuo siekiame sistemingai stabdyti nelegalų gyvūnų dauginimą ir
išlaisvinti nepateisinamoje vergovėje esančius gyvūnus.

• Projekto „Draugiški Gyvūnams“ duomenų bazę papildėme 197 naujomis
vietomis į kurias galima patekti su gyvūnais, Lietuvoje. Prie projekto prisijungė
9 nauji ambasadoriai, kurie per šiuos metus aplankė apie 95 draugiškas
gyvūnams vietas. | www.draugiskigyvunams.lt.
• Parengėmė projekto „neBrisius.lt“ 2021 metų kalendorių, kurį papuošė
prieglaudų globotiniai, ilgai negalintys rasti naujų namų.
• Kontaktavome su per 600 mokymo įstaigų, siekiant stabdyti jose populiarėjantį
projektą „Magiški kiaušiniai“.

WWW.GGI.LT

Nuveikti darbai:
• Parengėme pranešimą apie tai, ką reiškia pakirpta katės ausis ir kada tai yra
teisėta. Kontaktavome su visomis Lietuvos prieglaudomis, siekiant stabdyti
netinkamą tokio žymėjimo naudojimą.

• Sukūrėme edukacinį filmuką „Daugyklos vs veislynai“.
• Parengėme atmintinę apie skirtinguose Lietuvos miestuose vykdomas
„Pagauk-sterelizuok-paleisk“ programas.
• Pildėme gyvūnų gerovės dažniausiai užduodamų klausimų bazę -> DUK.
• Pristatėme 2019 metų veiklos ataskaitą.

WWW.GGI.LT

Organizavome:
• Suorganizavome tradicinį paramos renginį „Parodyk augintiniui
eglutę 2020“, ko pasekoje prieglaudoms buvo paukota beveik 2 tonos
maisto (22106 porcijos). Renginys dėl karantino vyko internetinėje
erdvėje. Renginio rėmėjas UAB „Mars Lietuva“.
• Surengėme 8- ąjį GGI gimtadienį Vingio parke, kurio metu augintinių
šeimininkus kvietėme nemokamai konsultuotis su 11-ikos sričių
specialistais, dalyvauti paskaitose bei užsiėmimuose.
• Organizavome renginį „Šuns dienos testas“, kurio metu ne tik
dalinome prizus, bet edukavome žmones gyvūnų gerovės temomis.

WWW.GGI.LT

Dalyvavome:
TV/ radijo laidose:
•

LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ (akcija „Parodyk augintiniui eglutę“),

• „Gyvūnų manija“ (projektas „neBrisius.lt“),

•

Šiaulių televizijoje (projektas „Draugiški Gyvūnams“),

• Žinių radijas „Žiaurus elgesys su gyvūnais“ (projektas „Laisvė gyvūnams“),
•

Laisvės TV laidoje „Ko reikia, kad gyvūnų kankinimas sustotų“? (projektas „Laisvė gyvūnams“),

• Laisvės TV rengtuose politikų debatuose gyvūnų gerovės tema.

WWW.GGI.LT

2020 metų
skaičiai

GAUTA PARAMA (Eur)
Likutis 2020 m. pradžiai

IŠLAIDOS (Eur)
1504,68

TIKSLINĖ PARAMA
„Parodyk augintiniui eglutę“ renginiui

800,00

„Parodyk augintiniui eglutę“ renginys

795,66

„Draugiški Gyvūnams" projektui

3500,00

„Draugiški Gyvūnams" projektas

3494,81

„neBrisius.lt" projektui

300,00

„neBrisius.lt" projektas

142,10

„Laisvė Gyvūnams" projektui

2445,00

„Laisvė Gyvūnams" projektas

688,00

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektui

5128,77

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektas

5224,53

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ - gauta 2021 m.

11336,24

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ – nepanaudota

Fizinių asmenų parama

1779,50

Reklama ir reprezentacija

293,61

1,2% GPM

2621,64

Transporto išlaidos

845,29

Juridinių asmenų parama

3300,00

Ryšio paslaugos

220,14

Banko išlaidos

134,16

Teisinės paslaugos

300,00

Kitos išlaidos

961,79

Menkavertis turtas

190,65

Išdalinta prieglaudoms ir renginiuose
(netraukiama į bendrą sumą)

5387,27

0,00

NETIKSLINĖ PARAMA

PARAMA MAISTU
Juridinių asmenų parama maistu
(netraukiama į bendrą sumą)

VISO:

5387,27

32715,83

VISO:

13290,74

Likutis 2021 m. pradžiai

19425,09

Komanda:
Beatričė
Vaitiekūnaitė-Pliuskė

Jūratė Šidlauskaitė

Aušrinė Stočkutė

Kamilė Sakalauskaitė

Austė Petkevičiūtė

Kamilė Rutkaitė

Evenika Pakštaitytė

Brigita Mazūraitė

Elena Mituzė

Raminta Ramanauskienė

Ieva Sebeckytė

Irina Polianina

Andrius Pliuskys

WWW.GGI.LT

PRISIJUNK

Patinka mūsų
veikla?

prie komandos, rašyk į
info@ggi.lt

PAREMK
bankiniu pavedimu, PayPal,
Contribee, Patreon arba
skirdamas savo 1,2% GPM

WWW.GGI.LT

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“
Juridinio asmens kodas: 302842427
Registracijos adresas: Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius
Adresas korespondencijai: Tarandės g. 4, LT-14188,

Vilnius
-----------Organizacijos pagrindinė banko sąskaita:
LT77 7300 0101 3323 1565
Tel.: +370 (686) 00 626
El.paštas: info@ggi.lt
Vadovė
Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė

