2021 m.

veiklos ataskaita

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

WWW.GGI.LT

Veiklos kryptys:
Pagrindinės
kryptys
Gretutinės
veiklos

• Gyvūnų nepriežiūros atvejų sprendimas bei visuomenės įgalinimas tokius
atvejus spręsti savarankiškai.
• Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais.
• Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų
ruošimo, siekiant užtikrinti, kad būtų priimti įstatymai, palankūs ne tik žmogui,
bet ir gyvūnui.

• Fizinių asmenų konsultavimas.
• Pagalba kitoms organizacijoms konsultuojant, rengiant akcijas, renginius,
projektus, ruošiant dalomąją medžiagą, viešinant informaciją.

WWW.GGI.LT

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

DRAUGIŠKI GYVŪNAMS
Šiame puslapyje mes dalinamės pačiu
didžiausiu draugiškų gyvūnams vietų
žemėlapiu visoje Lietuvoje!
www.draugiskigyvunams.lt

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

DRAUDIMAS LAIKYTI GYVŪNUS
Siekiame įteisinti papildomą poveikio
priemonę - draudimą laikyti gyvūnus žiauriai
su jais pasielgusiems asmenims.
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?
Ką nuveikėme
per 2021 metus?

Nuveikti darbai:
✔

Daugiau nei 133 kartus pasirodėme žiniasklaidos priemonėse,
pasisakydami ir šviesdami visuomenę gyvūnų gerovės temomis.

✔

Paskelbėme > 190 įrašų organizacijos Facebook paskyroje.

✔

„neBrisius.lt“ projekte nufotografavome ir papasakojome 63 istorijas, iš
kurių 3 apie emigravusius augintinius su savo šeimininkais, 1 apie ypatingų
poreikių gyvūnus | www.nebrisius.lt.

✔

Dirbome su 62 gyvūnų nepriežiūros ir žiauraus elgesio atvejais, iš kurių
24 gyvūnų gyvenimo sąlygos buvo pagerintos ir/ar savininkas nubaustas
įstatymų numatyta tvarka, 14 atvejais pritrūko įrodymų, dėl ko bylos buvo
nutrauktos, 24 atvejai metų pabaigoje dar buvo sprendžiami.

✔

Dėl gyvūnų gerovės konsultavome > 250 žmonių.
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Nuveikti darbai:
✔ Drauge su seimo nare Ieva Pakarklyte, tęsėme numatytus darbus siekiant
uždrausti laikyti gyvūnus žmonėms, kurie su jais žiauriai elgiasi.

✔ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikėme 6 pasiūlymus
ir pastabas dėl Vyriausybės priemonių plano, apimančio gyvūnų gerovės
aspektus.

✔ Dalyvavome ŽŪM darbo grupės posėdžiuose dėl gyvūnų gerovės
kontrolės probleminių klausimų sprendimo.

✔ Parengėme analizę, kurioje pateikėme informaciją - kokios savivaldybės

su kokiomis organizacijomis turi sudariusios sutartis dėl beglobių gyvūnų
ir konﬁskuojamų gyvūnų priežiūros.

✔ Drauge su kitomis organizacijomis vykdėme jungtinį projektą

dėl privalomo gyvūnų ženklinimo. Paleidome reklaminę kampaniją.

✔ Derinomės bendradarbiavio sutartį su VMVT, tačiau galiausiai nepasirašėme
dėl mums, t.y. gyvūnų gerovei, netinkančių sąlygų.
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Nuveikti darbai:
✔

Vykdėme Laisvės TV ir GGI projektą, kuriuo siekėme sistemingai stabdyti
nelegalų gyvūnų dauginimą ir išlaisvinti nepateisinamoje vergovėje esančius
gyvūnus.

✔

Projekto „Draugiški Gyvūnams“ duomenų bazę papildėme 138 naujomis
vietomis į kurias galima patekti su gyvūnais, Lietuvoje. Prie projekto
prisijungė 1 naujas ambasadorius.| www.draugiskigyvunams.lt.

✔

Parengėmė projekto „neBrisius.lt“ 2022 metų kalendorių, kurį papuošė
mūsų savanorių išgelbėtų ir priglaustų augintinių nuotraukos.

✔

Pildėme gyvūnų gerovės dažniausiai užduodamų klausimų bazę -> DUK.

✔ Pristatėme 2020 metų veiklos ataskaitą.
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Dalyvavome:
TV / radijo laidose:
✔ Info diena: Apie Seimo įteisintą privalomą kačių, šunų ir šeškų ženklinimą.
✔ LRT radijas, laida „10-12": Ar pasistūmėjome, siekdami užtikrinti gyvūnų gerovę?
✔ LRT televizija, “Labas rytas, Lietuva”: Augintinis - ne Kalėdinė dovana.
✔ Diskusija: Gyvūnų teisės Lietuvoje
✔ „Gyvūnų manija“: Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimai
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#
2021 Metų skaičiai

GAUTA PARAMA (Eur)
Likutis 2021 m. pradžiai

IŠLAIDOS (Eur)
19425,09

TIKSLINĖ PARAMA
„Draugiški Gyvūnams" projektui

3500,00

„Draugiški Gyvūnams" projektas

„neBrisius.lt" projektui

800,00

„neBrisius.lt" projektas

80,55

„Laisvė Gyvūnams" projektui

260,00

„Laisvė Gyvūnams" projektas

853,63

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektas

9811,65

Viešieji ryšiai ir komunikacija

350,00

„Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektui

10707,95

NETIKSLINĖ PARAMA

3027,49

Fizinių asmenų parama

416,28

Reklama ir reprezentacija

385,06

1,2% GPM

3402,22

Transporto išlaidos

1075,94

Ryšio paslaugos

164,79

Banko išlaidos

126,29

Administracinės ir teisinės paslaugos

3120,00

Kitos išlaidos

331,49

Menkavertis turtas

258,69

Juridinių asmenų parama

0,00

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

0,00
19086,45

Išdalinta prieglaudoms ir renginiuose
(netraukiama į bendrą sumą)

0,00

VISO:

19585,58

Likutis 2022 m. pradžiai

18925,96

Komanda:
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PRISIJUNK

Patinka mūsų
veikla?

prie komandos, rašyk į
info@ggi.lt

PAREMK
Bankiniu pavedimu, PayPal,
Perlas Go, Patreon, Contribee,
Aukok.lt arba skirdamas savo
1,2% GPM
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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

