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ĮŽANGA

2007 – ieji metai gyvūnų globos tarnybai „Pifas“ buvo didelių pokyčių metai. Džiugu tai, kad
dauguma šių pokyčių buvo teigiami ir sėkmingi.
Praėjusiais metais stengėmės toliau teikti įvairiapusę pagalbą be namų ir šeimininkų likusiems
keturkojams – juos gelbėjome, glaudėme, gydėme ir siekėme, kad mūsų mažieji draugai pasijustų
reikalingi ir mylimi. Net 134 tarnybos globotiems gyvūnams pavyko rasti naujus šeimininkus. 2007 m.
mūsų organizacija ne tik aktyviai rūpinosi benamiais gyvūnais, tačiau ir didelį dėmesį skyrė savo veiklos
tobulinimui bei jos efektyvumo didinimui – buvo suformuota tarnybos veiklos strategija, misija, vizija bei
svarbiausi tikslai, parengti organizaciniai veiklos dokumentai, sukurtas ir patobulintas organizacijos
internetinis puslapis, užmegzti ryšiai su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, besidominčiomis benamių
gyvūnų problemomis. „Pifo“ savanorės aktyviai dalyvavo tiek pačios tarnybos organizuotuose, tiek
kituose visuomeniniuose renginiuose. Praėjusių metų pokyčiai suteikė pagrindą sklandžiam mūsų
organizacijos veiklos tęstinimui. Tai ne tik mūsų nuopelnas. Tai ir Jūsų supratimo, palaikymo bei
paramos rezultatas.
2007- ieji metai – tai pirmas, tačiau didelis ir tvirtas žingsnis svarbiausių mūsų veiklos tikslų
įgyvendinimo link. Dėkojome visiems, kurie neliko abejingi apleistų gyvūnų likimui, kurie buvo kartu su
mumis praėjusiais metais, ir nuoširdžiai tikimės, kad liksite su mumis ir šiais, 2008 – aisiais, metais.

Nuoširdžiai,
GGT „Pifas“ vadovė
Brigita Kymantaitė

SVARBIAUSI 2007 m. VEIKLOS FAKTAI



Priglausti 156 gyvūnai, iš kurių – 103 katės ir 53 šunys.



Padovanoti 134 gyvūnai.



Sterilizuoti 29 gyvūnai.



Suformuota organizacijos veiklos strategija, misija, vizija ir svarbiausi tikslai.



Parengti organizaciniai veiklos dokumentai, sudaryta organizacinė tarnybos valdymo
struktūra.



Sukurtas ir patobulintas organizacijos internetinis puslapis www.pifas.org.



Paruošta gyvūnų registracijos sistema.



Dalyvauta vienoje kačių ir aštuoniose šunų parodose.



Suorganizuoti renginiai – tarnybos vienerių veiklos metų bei Pasaulinės gyvūnų dienos
minėjimai, paskaita apie gyvūnų elgsenos ypatumus.



Pristatyta tarnybos veikla Tarptautinėje naminių gyvūnų globos konferencijoje.



Pradėta įgyvendinti mėnesinio organizacijos laikraščio idėja.



Bendradarbiaujant su D. Britanijos šunų globos organizacija „Dogs Trust“, išleista pirmoji
GGT „Pifas“ mokomoji knygelė apie benamius šunis „SOS šunys“.

I. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
Gyvūnų globos tarnyba „Pifas“ yra visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2006 m.,
jungianti bendraminčius, neabejingus benamių gyvūnų gerovei. Mūsų nariai dirba savanoriškos veiklos
principu. Aktyviai dalindamiesi patirtimi bei meile gyvūnams, „Pifo“ savanoriai stengiasi padėti
benamiams, atstumtiems, nuskriaustiems, kenčiantiems ir likimo valiai paliktiems gyvūnams.
Tarnybos vizija – atvira, stipri ir vieninga organizacija, savo aktyvia veikla padedanti Lietuvoje
mažinti benamių gyvūnų skaičių bei spręsti su jų gerove susijusias problemas.
Mūsų misija – įvairiapusė pagalba benamiams gyvūnams, kuria siekiama užtikrinti jų gerovę,
mažinti jų skaičių bei ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į keturkojus draugus.
Tarnybos misiją detaliau apibūdina pagrindiniai veiklos tikslai:
 gyvūnų gerbūvio užtikrinimas, suteikiant jiems laikiną globą;
 benamių gyvūnų skaičiaus mažinimas, surandant jiems naujus namus ir kontroliuojant jų
dauginimąsi;
 valkataujančių gyvūnų platinamų ligų prevencija;
 visuomenės švietimas, atsakingo požiūrio į gyvūnus ugdymas;
 gyvūnų globos ir gerovės įteisinimas įstatymuose.
Akcentuotina tai, kad GGT „Pifas“ yra pirmoji organizacija Lietuvoje, pradėjusi iš esmės spręsti
benamių gyvūnų gerbūvio problemas humaniškais metodais. Organizacija tvirtai tiki, kad gyvūnų, tiek
benamių, tiek turinčių šeimininkus, sterilizacija / kastracija yra pagrindinė priemonė, kurią panaudojant
galima užkirsti kelią neplanuotam gyvūnų dauginimuisi, mažinti jų skaičių, o tuo pačiu užtikrinti benamių
gyvūnų gerbūvį.
Tarnyba išsiskiria iš kitų šalyje veikiančių gyvūnų globos draugijų ir organizacijų tuo, kad jos
nariai veiklą vykdo savanoriškai, negaudami už tai atlyginimo. Savanoriai pasižymi stipriu atsakomybės
jausmu, iniciatyvumu ir aukšta motyvacija. Pažymėtina tai, kad GGT „Pifas“ ypatingą dėmesį skiria
švietimui bei visuomenės informavimui apie gyvūnų globos problemas. Šie privalumai kompensuoja
nedidelę organizacijos veiklos patirtį bei išteklių trūkumą.
1 lentelėje pateikti svarbiausi GGT „Pifas“ privalumai ir trūkumai, lyginant su kitomis gyvūnų
globa užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje.
GGT „Pifas“ privalumai ir trūkumai

1 lentelė

Privalumai

Trūkumai

 Aukštas savanorių motyvacijos lygis, iniciatyvumas;
 Neatlygintina veikla, pagrįsta savanoriško darbo principu;
 Didelis dėmesys švietimui, atsakingo visuomenės požiūrio į
gyvūnus ugdymui;
 Aktyvi visuomeninė veikla (renginių organizavimas,
dalyvavimas juose);
 Problemos priežasčių, o ne pasekmių šalinimas (sterilizacija /
kastracija – būdas mažinti benamių gyvūnų skaičių, spręsti jų
gerbūvio problemas);
 Atsakingas naujų šeimininkų ir namų parinkimas benamiams
gyvūnams, rūpinimasis jų tolimesniu likimu;
 Didelis dėmesys gyvūnų ligų prevencijai;
 Socialinė atsakomybė;
 Veiklos skaidrumas;
 Efektyvus veiklos organizavimas;
 Aiškus pareigų ir funkcijų pasiskirstymas.

 Išteklių stoka:
 Žmogiškųjų (specialistų – kinologų,
dresuotojų ir kt., laikinų globėjų,
savanorių),
 materialiųjų (nuolatinių patalpų,
gyvūnų priežiūros priemonių, ėdalo ir
kt.),
 nematerialiųjų,
 finansinių;
 Nedidelė veiklos patirtis.

Svarbiausi praėjusių metų organizacijos veiklos pokyčiai – suformuota GGT „Pifas“
organizacinės valdymo struktūra, numatyta veiklos strategija bei pakeistas internetinio puslapio adresas
bei dizainas. Pažymėtina tai, kad organizacijai praėjusių metų pradžioje pradėjo vadovauti Brigita
Kymantaitė, turinti kelerių metų darbo su benamiais gyvūnais Didžiosioje Britanijoje patirtį ir įgijusi
žinių tokiose gyvūnų globos organizacijose, kaip „Batersea dogs and cats home“, Dogs Trust, World
Society for the Protection of Animals ir kt. Naujoji „Pifo“ vadovė praėjusiais metais iniciavo svarbiausius
tęstinius tarnybos veiklos pokyčius.
2007 m. balandžio mėnesį buvo pakeistas GGT „Pifas“ internetinės svetainės adresas iš
www.pifas.lt į www.pifas.org. Praėjusiais metais taipogi patobulintas organizacijos svetainės dizainas,
oficialiai pasirodęs gruodžio mėnesį. Dėl atliktų pakeitimų internetinis puslapis tapo aiškesnis, paprasčiau
valdomas ir lengviau suprantamas lankytojams.
Praeitais metais buvo sudaryta funkcinio pobūdžio tarnybos organizacinė valdymo struktūra (žr. 1
pav.). Joje išskirti aštuoni funkciniai skyriai, kuriuos koordinuoja organizacijos savanoriai. Struktūroje
numatyti ir du linijiniai pavaldumo ryšiai – vadovas – vadybininkas ir vadybininkas – buhalteris. Pirmasis
ryšys išskirtas siekiant palengvinti tam tikrų su veikla susijusių sprendimų priėmimą organizacijos viduje,
tuo tarpu antrasis ryšis yra būtinas, nes tarnybos apskaitai tvarkyti yra samdomas atitinkamą kvalifikaciją
turintis buhalteris, t.y. šių pareigų negali atlikti nei vienas iš tarnybos savanorių. Formuojant organizacinę
valdymo struktūra, buvo paskirstytos pareigos, funkcijos ir atsakomybė atitinkamų padalinių
koordinatoriams.
2007 m. pradėta tarnybos globojamų gyvūnų registracija.
Praeitais metais buvo paruoštos svarbiausių gyvūnų priėmimą / dovanojimą bei globą
reglamentuojančių dokumentų formos:
 laikino globėjo sutartis;
 savanorio anketa;
 savanorio vadovas;
 savanoriškos veiklos sutartys;
 savanorių pažymėjimai;
 gyvūno nuosavybės teisių perdavimo sutartys;
 gyvūno registracijos kortelė;
 pranešimas apie dingusį gyūną;
 prašymas įsigyti katę / šunį;
 prašymas priimti katę / šunį.
Šių dokumentų panaudojimas veikloje sudarys galimybę efektyviau valdyti ir kontroliuoti visą
informaciją, susijusią su gyvūnų globa. Veiklos organizavimą palengvins praėjusiais metais parengti
tarnybos veiklos įstatai.
Šiuo metu tarnyboje veiklą atlieka 21 savanoris. Didžioji dauguma savanorių – įvairaus amžiaus
žmonės, turintys gyvūnų globos patirties. Vidutinis savanorių amžius – 28 metai.
Organizacija nuo samdo tik vieną darbuotoją – buhalterį.
2007 metais organizacijos dalininkai nesikeitė.
Metų pabaigoje buvo parengtas organizacijos strateginės veiklos planas, numatyti svarbiausi
tikslai ir uždaviniai, kuriuos planuojama įgyvendinti 2008 m.

Visuotinis dalininkų
susirinkimas
(12 steigėjų)

Vadovas

Juridinis
skyrius

Administracinis
skyrius

Informacinių
technologijų
skyrius

Gyvūnų gerovės
skyrius

Vadybininkas

Savanorių
koordinavimo
skyrius

Ryšių su visuomene
skyrius

Buhalteris
(samdomas
darbuotojas)

Gyvūnų
gelbėjimas ir
globa

Renginių
organizavimas

Šunų ir kačių elgesio
problemų konsultacijų
linija

Organizacijos
laikraščio
leidyba

Paramos
organizavimas

1 pav. GGT „Pifas“ organizacinė valdymo struktūra

Švietimo
skyrius

Klientų
aptarnavimo
skyrius

Rastų ir Dingusių
gyvūnų informacijos
linija

Skelbimų ir reklamos
koordinavimas

II. RENGINIAI, REKLAMA IR RYŠIAI SU VISUOMENE
GGT „Pifas“ stengiasi skleisti informaciją apie šeimininkų ieškančius gyvūnus įvairias būdais –
platindama skelbimus apie dovanojamus gyvūnus, dalyvaudama įvairiuose gyvūnų mylėtojams skirtuose
renginiuose ir kt. Dėl lėšų stokos tarnyba informaciją apie dovanojamus gyvūnus daugiausia platina
nemokamais kanalais, t.y. skelbdama ją specializuotuose internetiniuose puslapiuose.
Skelbimai apie dovanojamus gyvūnus praeitais metais buvo platinami ir reguliariai atnaujinami
dviem pagrindiniais būdais, pateiktais 1 lentelėje.
Skelbimų apie dovanojamus gyvūnus platinimo būdai

Skelbimai internetiniuose puslapiuose (iš viso – 37)

Skelbimai
tarnybos
internetiniame
puslapyje:
 www.pifas.org

Skelbimai specialiai
gyvūnų augintojams
skirtuose internetiniuose
puslapiuose (iš viso – 14):















http://fauna.savel.org
http://gyvunai.penki.lt
http://ziurke.tinkle.lt
www.animal.lt
www.animals.ten.lt
www.augintinis.lt
www.bimas.lt
www.gyvunai.lt
www.manoaugintinis.ten.lt
www.naminiaigyvunai.visiems.lt
www.suniukai.mums.lt
www.suo.lt
www.suoirkate.lt
www.zoo.lt

Skelbimai kituose internetiniuose
puslapiuose (iš viso - 22):





















http://skelbiam.info
http://skelbimai.kaune.biz
http://skelbimai.klaipedoje.info
http://skelbimai.siauliuose.info
http://skelbimai.vilniuje.info
www.biteplius.lt/lt.php
www.ekontaktas.lt
www.etazinios.lt/article/skelbimai
www.lenta.lt
www.look.lt
www.nskelbimai.lt
www.omniskelbimai.net
www.siauliai.info/lt/skelbimai.html
www.skelbimai.chebra.lt
www.skelbimai.delfi.lt
www.skelbimas.net
www.skelbiu.biz
www.skelbiu.lt
www.skelbikas.lt (skelbimai
automatiškai publikuojami ir
www.skelbimai.lt,
www.zebra.lt/skelbimai, www.alio.lt)

1 lentelė

Skelbimai viešose vietose
(iš viso – 5)
Veterinarinėse
klinikose
parduotuvėse Kaune
(iš viso – 4):

Kitose
vietose
Kaune ir
Vilniuje

 UAB "Vetpraktika"
centre (Kaunakiemio
g. 5);

 Urmo
bazėje
Kaune;

 UAB „Kaivana“
Šilainiuose (Baltų pr.
41C);

 „Coffeinn“
kavinėse
Vilniuje

 UAB „Kaivana“
Aleksote (Veiverių g.
91);
 Gyvūnų prekių
parduotuvėje
Aleksote

Daugiausia žmonių dėmesio sulaukia skelbimai, kuriuose kartu su dovanojamo gyvūno aprašymu
pateikiama ir jo nuotrauka. Labiausiai domimasi jaunais ir veisliniais gyvūnais.
Skelbimai apie dovanojamus globotinius internete atnaujinami kasdien, veterinarijos klinikose –
kas mėnesį, o Urmo bazėje – kas dvi savaites.
Neturėdama nuosavų patalpų, GGT „Pifas“ gali priimti tik ribotą gyvūnų skaičių, tačiau
akcentuotina tai, kad tarnybos savanoriai stengiasi padėti visiems žmonėms, kurie kreipiasi prašydami
pagalbos. Organizacija suteikia galimybę nemokamai paskelbti informaciją apie atiduodamą ar rastą
gyvūną savo internetiniame puslapyje.
Informaciją apie tarnybos globojamus keturkojus platinama ir parodų metu. Gyvūnų gyvenimo
istorijos su nuotraukomis sulaukia pakankamai daug parodų lankytojų dėmesio.

2007 m. GGT “Pifas” dalyvavo įvairiuose tiek visuomeniniuose, tiek pačios tarnybos savanorių
organizuotuose renginiuose.
Svarbiausi visuomeniniai renginiai, kuriuose organizacija turėjo galimybę dalyvauti praeitais
metais, - šunų parodos. 2007 m. GGT “Pifas” dalyvavo vienoje kačių ir aštuoniose (iš jų - penkiose
nacionalinėse ir trijose tarptautinėse) šunų parodose, vykusiose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune,
Jonavoje, Palangoje (žr. 2 lentelę).
Parodos, kuriose GGT “Pifas” dalyvavo 2007 m.
Data
Paroda
01 28
CAC, nacionalinė visų šunų veislių paroda
03 10-11 CACIB, tarptautinė visų šunų veislių paroda
05 05
CAC, nacionalinė visų šunų veislių paroda
06 03
CAC, nacionalinė visų šunų veislių paroda
08 03-05 CACIB, tarptautinė visų šunų veislių paroda
09 09
CAC, nacionalinė visų šunų veislių paroda
10 13-14 FIFe kačių paroda
12 01
CAC, nacionalinė visų šunų veislių paroda
12 15-16 CACIB, tarptautinė visų šunų veislių paroda

2 lentelė
Miestas
Kaunas
Vilnius
Jonava
Kaunas
Palanga
Kaunas
Vilnius
Vilnius
Vilnius

Daugiausia dėmesio GGT “Pifas” sulaukė parodų, vykusių Kauno mieste, metu. Parodų
lankytojai, o ypač jų dalyviai, dosniai aukojo gyvūnų priežiūrai reikalingas priemones, ėdalą ir pan. Iš
viso per praėjusius metus parodų dalyviai „Pifui“ paaukojo 233 kg maisto gyvūnams – šunims ir katėms.
8 šunys ir 9 katės parodų metu surado naujus šeimininkus.
Žmonių susidomėjimas tarnybos veikla metų eigoje po truputį augo. Šį faktą įrodo tai, jog
kiekvieną kartą dalyvaujant parodoje, vis daugiau žmonių tradiciškai aukojo pinigų mūsų veiklai,
nepamiršdami nuoširdžiai paklausti, kaip mums sekasi.
Parodų metu vidutiniškai dirbdavo penki organizacijos savanoriai.
Kaip rodo savanorių patirtis, dažniausiai apie organizacijos veiklą žmonės sužino radę
informacijos internete (internete veikiančiuose forumuose, skirtuose gyvūnų mylėtojams, aplankę
tarnybos svetainę www.pifas.org ir kt.) arba išgirdę atsiliepimus iš pažįstamų, draugų, giminių.
2007 m. GGT “Pifas” dalyvavo ne tik visuomeniniuose, tačiau ir pačios tarnybos savanorių
suorganizuotuose renginiuose.
GGT “Pifas” organizuoti renginiai:
1. Tarnybos vienerių metų veiklos paminėjimas „Pifadienis“, vykęs 2007 m. balandžio 14 d.
Kauno rajone. Renginyje dalyvavo tiek „Pifo“ savanoriai, tiek organizacijai nepriklausantys
šunų mylėtojai, iš viso – apie 50 žmonių. Šventės metu vyko įvairūs konkursai, šunų dresūros
mokyklos „Nasrai“ auklėtinių pasirodymas.
2. Spalio 4 d. paminėta Pasaulinė gyvūnų diena Neveronių vidurinėje mokykloje, Kaune.
3. Spalio 6 d. paminėta Pasaulinė gyvūnų diena. Kartu su prekybos tinklu „Rimi“ surengta šventė
Vilniuje.
4. 2007 m. spalio 18 d. GGT „Pifas“ savanorės parengta ir Kauno miesto savivaldybės salėje
skaityta paskaita „Pirmieji žingsniai į laimingą gyvenimą benamio šuns akimis: pagrindiniai
šuns psichologijos principai ir natūralūs elgsenos valdymo būdai pagal Cesar Millan“.
Paskaitos klausėsi apie 40 klausytojų.
2007 m. lapkričio 2 d. GGT „Pifas“ pristatė savo veiklą Tarptautinėje naminių gyvūnų globos
konferencijoje (angl. The 9th International Companion Animal Welfare Conference), vykusioje Berlyne,
Vokietijoje. Organizacija sulaukė daug užsienio organizacijų dėmesio, renginio metu buvo aptartas

planuojamo projekto „Sugauk, kastruok ir paleisk“ vykdymas Lietuvoje, valkataujančių ir benamių
gyvūnų populiacijos kontrolės būdai, organizacijos veiklos tobulinimo bei paramos gavimo būdai.
Praeitais metais tarnyba taip pat užmegė draugiškus ryšius su Lietuvos gyvūnų globos draugija
(LGGD), su kuria buvo aptartos gyvūnų gerovės problemos Lietuvoje, jų sprendimo būdai bei potencialūs
bendri projektai.
Dalyvaudama įvairiuose renginiuose, GGT „Pifas“ siekia šių pagrindinių tikslų:
 populiarinti tarnybos vardą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
 skleisti informaciją apie savo veiklą visuomenėje;
 pritraukti kuo daugiau naujų savanorių, laikinų globėjų bei rėmėjų;
 atkreipti atsakingų institucijų, visuomenės dėmesį į benamių gyvūnų problemas Lietuvoje;
 skatinti humanišką elgesį su gyvūnais.
Apibendrinant galima teigti, kad 2007 m. tarnybos savanoriai gana efektyviai sekėsi įgyvendinti
visus šiuos tikslus, nes:
 vis daugiau žmonių domisi organizacijos veikla – augantį susidomėjimą rodo didėjantis tiek
priimamų telefoninių skambučių, tiek gaunamų elektroninių laiškų, kuriuose prašome padėti
likimo nuskriaustiems gyvūnams arba dėkojama už prasmingą darbą, skaičius;
 “Pifo” vardas vis dažniau minimas žiniasklaidoje, ypač specializuotuose interneto portaluose,
skirtuose gyvūnų mylėtojams; 2007 m. rugpjūčio 22 d. GGT „Pifas“ buvo paminėtas kas
savaitę leidžiamame laikraštyje „Šeimininkė“ straipsnyje „Apie augintinius ir ne visuomet
protingą jų šeimininkų meilę“. Straipsnio autorė veterinė R.Šemelytė, dalindamasi savo
patirtimi benamių gyvūnų globos ir priežiūros klausimais, teigiamai įvertino tarnybos
savanorių iniciatyvą aktyviai rūpintis likimo valiai paliktais gyvūnais: „ Jie [GGT „Pifas“ –
aut.pastaba] savo lėšomis rūpinasi benamiais gyvūnais, juos globoja ir ieško naujų
šeimininkų. Jeigu reikia, pasirūpina, kad būtų suteikta medicinos pagalba“;
 praeitais metais gruodžio mėnesį buvo pristatyta ir pradėta įgyvendinti mėnesinio
organizacijos laikraščio, skirto tiek suagusiems, tiek vaikams, idėja. Pagrindiniai leidinio
tikslai – tinkamo elgesio su gyvūnais skatinimas, visuomenės informavimas apie organizacijos
veiklą, naujienų, susijusių su gyvūnų globa, pristatymas. Sudaryta darbuotojų, atsakingų už
leidybą, komanda paruošė būsimo laikraščio pavyzdį;
 savanorių gretos lėtai, tačiau užtikrintai, pildosi naujais nariais – 2007 m. prie organizacijos
prisijungė penki nauji savanoriai; nei vienas iš senbuvių nepaliko tarnybos; pažymėtina tai,
kad „Pifo“ kolektyvas dirba vieningai ir atsakingai;
 į „Pifo“ organizuojamus šviečiamojo pobūdžio renginius susirenka vis daugiau gyvūnų
mylėtojų, kurie nuoširdžiai domisi tarnybos propaguojamis idėjomis.

III. PARAMA
GGT „Pifas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios nariai veikia savanoriškai ir už savo veiklą
negauna jokio atlygio. Tarnyba 2007 metais neįgijo jokio ilgalaikio turto. Tarnyba negauna jokių
nuolatinių pajamų iš savo veiklos: neremiama valstybės ji vykdo veiklą tik gautų aukų dėka. GGT „Pifas“
gaunama parama jos subjektų atžvilgiu gali būti skirstoma į dvi pagrindines kategorijas:
1. Pavienių, fizinių asmenų skirta parama.
2. Įmonių, organizacijų suteikta parama:
 veterinarijos klinikų;
 specializuotų gyvūnų prekių parduotuvių;
 kitų įmonių ir organizacijų.

Didžiausią tarnybos patiriamų išlaidų dalį sudaro gyvūnų gydymui, sterilizavimui / kastravimui
bei šėrimui skirtos lėšos, todėl GGT „Pifas“ reikalinga tiek finansinė, tiek materialinė parama. Bendru
atveju gaunama parama gali būti grupuojama į tris rūšis:
1. Finansinė parama (piniginės aukos).
2. Materialinė parama:
 ėdalas šunims ir katėms;
 kraikas katėms;
 gyvūnų priežiūros priemonės (narvai, šukavimo/kirpimo reikmenys, indai ir kt.);
 kita parama.
3. Nematerialinė parama:
 nuolaidos gyvūnų ėdalui, priežiūros priemonėms ir pan.;
 nuolaidos veterinarinei apžiūrai, gydymui ir kitoms veterinarinėms procedūroms;
 nemokama veterinarinė apžiūra;
 nemokama reklama;
 kita parama.
Skirtingi rėmėjai GGT „Pifas“ stengiasi suteikti tokią paramą, kokią gali: pavieniai asmenys
dažniausiai padeda tarnybos globotiniams piniginėmis anoniminėmis aukomis, tuo tarpu įmonių parama,
kaip taisyklė, paprastai būna materialinė arba nematerialinė (žr. 3 lentelę).
Tarnybos gaunamos paramos rūšys pagal rėmėjus
Rėmėjai
Pavieniai (fiziniai) asmenys
Įmonės/organizacijos

Finansinė
parama
+
-

3 lentelė
Materialinė
parama
+
+

Nematerialinė
parama
+

Pažymėtina tai, kad visa gaunama parama, nepriklausomai nuo jos teikėjų ir rūšies, yra vienodai
vertinama ir reikalinga organizacijos veikloje.
Didžiausią dalį organizacijos gaunamų pajamų sudaro piniginės anoniminės pavienių gyvūnų
mylėtojų aukos. Pavieniai asmenys, norintys finansiškai paremti GGT „Pifas“ tai daro šiais pagrindiniais
būdais: skirdami tarnybai 2 proc. gaunamų metinių pajamų ir tiesiogiai aukodami pinigus. Daugiausia
įplaukų 2007 m. tarnyba gavo iš Lietuvos gyventojų skirtų 2 proc. pajamų (pagal LR Labdaros ir paramos
įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos). Gyvūnų mylėtojai noriai remia „Pifą“ ne
tik skirdami pinigines aukas, tačiau ir dovanodami globotiniams maisto bei priežiūros priemonių (indelių,
kraiko, pavadėlių ir kt.).
Viena iš aktyviausių, nuolatinių GGT „Pifas“ rėmėjų – ponia Jolanta (pavardė žinoma, tačiau
viešai neskelbiama - aut. pastaba), dirbanti Kauno mieste veikiančioje Urmo bazėje. Moteris savo
iniciatyva renka aukas iš žmonių, domisi, ko trūksta organizacijos globotiniams. Ponios Jolantos dėka
„Pifo“ globotiniams 2007 m. buvo paaukota 3 maišai (po 20 kg) ėdalo katėms, 15 kg Hills ėdalo katėms,
3 antkakliai ir 8 ampulės nuo blusų, 40 tablečių nuo kirmėlių kačiukams, 80 maišų kraiko.
GGT „Pifas“ veikla būtų sunkiai įmanoma be geranoriškos ne tik pavienių asmenų, tačiau ir
įmonių pagalbos. Pagrindinės organizacijos, kurios teikia pagalbą tarnybos globotiniams – tai Kauno
mieste veikiančios veterinarijos klinikos – UAB „Kaivana“ ir UAB „Vetpraktika“. Šių klinikų veterinarai
taiko įvairias nuolaidas gyvūnų gydymui bei teikia kitokią, tačiau ne mažiau svarbią, nematerialinę
paramą (žr. 4 lentelę).
UAB “Kaivana” – vienas pirmųjų ir ištikimiausių tarnybos rėmėjų. 2007 m. UAB “Kaivana”
“Pifo” globotiniams be teikiamos nuolatinės paramos (žr. 4 lentelę) skyrė 12 maišų po 20 kg ėdalo
katėms, 8 kg ėdalo „Britt“ šunims, 20 kg „Britt“ ėdalo kačiukams, 97 maišiukus kraiko katėms ir kitų
gyvūnų priežiūrai reikalingų priemonių.
UAB „Vetpraktika“ teikiama tarnybai pagalba – nemokama pirminė priglaustų gyvūnų apžiūra –
itin vertinga. GGT „Pifas“ yra atsakinga už savo globotinių sveikatos būklę, todėl veterinarinis priimamų
ir dovanojamų gyvūnų patikrinimas yra būtinas. Akcentuotina tai, kad minėta veterinarijos klinika savo

iniciatyva skatina prisijungti gyvūnų mylėtojus prie organizacijos veiklos. Savo internetiniame puslapyje
UAB “Vetpraktika” skelbia: „[...] klinika bendradarbiauja su Všį Gyvūnų globos tarnyba PIFAS, kartu su
kuria rūpinasi dėl apleistų ar išmestų gyvūnų tolimesnio likimo. Kviečiame ir laukiame prisijungiant prie
pagalbos mūsų draugams visus gerus ir neabejingus žmones - www.pifas.org.
Svarbiausi GGT „Pifas“ rėmėjai
Rėmėjas
1. UAB „Kaivana“






2. UAB „Vetpraktika“ 



3. „Dogs Trust“




4 lentelė

Parama
25 proc. nuolaida gydymui ir kitoms veterinarinėms procedūroms
(taikoma tiek laikiniems tarnybos globotiniams, tiek naujus
šeimininkus radusiems gyvūnams);
10 proc. nuolaida vaistams ir ėdalui;
nuolaida kačių kraikui;
lanksčios kainos ėdalui
nemokama pirminė veterinarinė gyvūnų apžiūra;
nuolaidos gyvūnų gydymui;
klinikoje suteikiamas plotas reklaminiams organizacijos
skelbimams;
„Pifo“ reklama klinikos internetiniame puslapyje
(www.vetpraktika.lt)
nemokama informacinė medžiaga;
pagalba rengiant šviečiamojo pobūdžio projektus

GGT „Pifas“ palaiko glaudžius ryšius su Didžiojoje Britanijoje veikiančia šunų globos draugija
„Dogs Trust“, turinčia ilgametę darbo su benamiais šunimis patirtį. Ši organizacija tarnybos savanoriams
suteikia daug naudingos informacijos ir konkrečių patarimų, reikalingų plėtojant veiklą. 2007 m. lapkričio
mėnesį, bendradarbiaujant su „Dogs Trust“, buvo išleista pirmoji GGT „Pifas“ mokomoji knygelė apie
benamius šunis „SOS šunys“. Leidinyje, skirtame vaikams ir jaunesnio amžiaus paaugliams, paprastai ir
aiškiai apibūdinama benamių šunų problema bei galimi humaniški jos sprendimo būdai.
Organizacija taipogi aktyviai bendradarbiauju su žurnalu „Naminukas“, skirtu 7 – 14 metų
vaikams. Kiekvieną mėnesį leidinyje spausdinama vieno iš „Pifo“ globotinių gyvenimo istorija. Tokiu
būdu siekiama ne tik surasti vienam iš globotinių nuolatinius namus, tačiau ir atkreipti visuomenės
dėmesį į benamių gyvūnų problemas bei skleisti informaciją apie organizacijos veiklą.

IV. GLOBOTINIAI
GGT “Pifas” stengiasi padėti kiekvienam be namų ir šeimininkų likusiam gyvūnui. Viena
svarbiausių tokios pagalbos priemonių – laikina gyvūnų globa, trunkanti tol, kol jiems surandami nauji
šeimininkai. 5 lentelėje pateikti svarbiausi duomenys apie praėjusiais metais tarnybos savanorių globotus
šunis ir kates.
2007 m. tarnybos globoje iš viso pabuvojo 156 gyvūnai, iš jų 103 katės ir 53 šunys, t.y. kačių
buvo priglausta dvigubai daugiau negu šunų. Tokį santykį sąlygojo keletas priežasčių:
 šalyje valkatauja žymiai daugiau kačių, lyginant su šunimis, jų dauginimosi niekas
nekontroliuoja, todėl benamių kačiukų skaičius kasmet didėja geometrine progresija;
 kačių kasdieninė priežiūra yra paprastesnė, lyginant su šunimis (katės nekelia triukšmo, tai
santykinai nedideli gyvūnai, jų nereikia vedžioti į lauką ir pan.);
 tarnyba neturi nuosavų patalpų, kuriose nuolat galėtų glausti tam tikrą skaičių gyvūnų, todėl
šiuo metu tiek katės, tiek šunys yra globojami savanorių, t.y. laikinų globėjų, namuose;

daugelis laikinų globėjų ryžtasi priimti į nuosavus namus tik kates dėl jau minėtos priežasties,
- paprastesnės jų priežiūros.
Dažniausiai gyvūnai į GGT „Pifas“ globą patenka iš Kauno, nes šiame mieste veikia daugiausia
tarnybos savanorių, apsiimančių laikinai globoti gyvūnus. Didžioji dalis keturkojų naujus šeimininkus
taip pat suranda laikinojoje sostinėje, tačiau kai kurie iškeliauja ir į toliau esančius miestus bei kaimus.
5 lentelė

Svarbiausi faktai apie 2007 m. GGT “Pifas” globotus gyvūnus
Duomenys

Vnt.

Patekę į globą:

103:

 patelės;
 patinai
Padovanoti gyvūnai
Nepadovanoti gyvūnai
Mirę/eutanizuoti gyvūnai
Sterilizuoti/kastruoti gyvūnai
Globoje gimę gyvūnai
Jauniausias priglaustas gyvūnas
Vyriausias priglaustas gyvūnas
Vidutinis priglausto gyvūno amžius***
Vidutinis gyvūno globos laikotarpis***
Trumpiausias globos laikotarpis
Ilgiausias globos laikotarpis

59
44
85*
9
8
23
3

Katės
Proc.
66 proc.

57 proc.
43 proc.
83 proc.
10 proc.
8 proc.
22 proc.
2 d.
10 m.
259 d. (8,6 mėn.)
53 d.
1 d.
197 d. (6,5 mėn.)

Vnt.
53:

Šunys
Proc.

Iš viso gyvūnų
Vnt.
Proc.

34 proc.

156:

100 proc.

60 proc.
40 proc.
92 proc.
4 proc.
4 proc.
11 proc.
1 mėn.
12 m.
640 d. (21 mėn.)
19 d.
1 d.
96 d. (3,2 mėn.)

91
65
134
11
10
29
6

58 proc.
42 proc.
86 proc.
7 proc.
6 proc.
19 proc.
-

32
21
49**
2
2
6
3

450 d. (15 mėn.)
36 d.
-

* Padovanotų kačių skaičius apskaičiuotas, įvertinus tai, kad mirė 8 globoti kačiukai, o vienas katinas pabėgo.
** Padovanotų šunų skaičius apskaičiuotas, įvertinus tai, kad mirė du globoti šunys.
*** Gyvūnų vidutinis amžius ir vidutinis globos laikotarpis buvo apskaičiuotas, darant tam tikras prielaidas (žr. 1 priedą).
Praeitais metais didžiąją dalį priglaustų gyvūnų sudarė patelės (iš viso 58 proc.) – kačių ir kalių
buvo atitinkamai 59 ir 32, tuo tarpu katinų ir šunų – 44 ir 21. Šie skaičiai iš esmės atspindi bendrą
visuomenės požiūrį į atitinkamos lyties gyvūnus: šalyje prioritetas vis dar teikiamas patinams, vengiama
laikyti kalę/katę, nes nepagrįstai manoma, jog ji sukels papildomų rūpesčių, susijusių su ruja,
nepageidaujamais palikuoniais ir pan. Tokie įsitikinimai atskleidžia vieną iš švietimo, susijusio su gyvūnų
globa, spragų: daugeliui gyvūnų mylėtojų vis dar trūksta patikimos, efektyvios informacijos apie
konkrečius, efektyvius problemų sprendimo būdus. Dažnai auginantys naminį gyvūną žmonės, susidūrę
su tam tikrais jo keliamais nepatogumais ar sunkumais, nesistengia jų įveikti, o bando atsikratyti
prisiimtos atsakomybės atiduodami gyvūną tarnybos globai arba tiesiog išmesdami jį iš namų.
GGT „Pifas“ siekia ne tik spręsti konkrečias problemas, t.y. ieškoti benamiams gyvūnams naujų
šeimininkų, o ir naikinti šių problemų priežastis, t.y. mažinti potencialių benamių gyvūnų skaičių,
keičiant visuomenės požiūrį į jų globą. Tarnybos savanoriai tiki ir savo darbu įrodo, kad kiekvienam
gyvūnui, nepaisant jo trūkumų, galima rasti jam tinkantį šeimininką. Šią tiesą pagrindžia faktas, kad
pernai metais net 86 proc. organizacijos globotų gyvūnų, t.y. net 49 šunys ir 85 katės, rado naujus
nuolatinius namus, ypač įvertinus tai, kad tik 10 (arba 6 proc.) globotų gyvūnų mirė. Pažymėtina tai, kad
daugumą sunkiai sirgusių gyvūnų tarnybos savanoriams pavyko išgelbėti. Aklas šuo Foksis mirė sava
mirtimi, sulaukęs garbingo amžiaus (11 metų), tuo tarpu 8,5 metų kalytės Jagutės veterinarams nepavyko
išgelbėti –ji buvo patyrusi labai sunkų sužalojimą. 8 kačiukai mirė, nes, dar prieš patekdami į tarnybos
globą, sunkiai sirgo.
Metų pabaigoje buvo likę tik 11 (arba 7 proc.) nuolatinių šeimininkų neturinčių gyvūnų – 2 kalės
ir 9 katės. Akcentuotina tai, kad daugumai žmonių, įsigijusių augintinį iš GGT „Pifas“ nebuvo svarbi nei
gyvūno lytis, nei amžius, nei kiti ypatumai. Didžioji dalis naujųjų šeimininkų vienareikšmiškai tvirtino,
kad pasirinko vieną ar kitą gyvūną, nes „tiesiog pamilo jį iš pirmo žvilgsnio“, nes „jis įkrito į širdį vos
išvydus jo nuotrauką“, nes „suprato, kad jis privalo būti Jų augintinis“.

Naujus šeimininkus surado ir vyriausi „Pifo“ globotiniai – 12 metų šuo Taksometras, 10 metų katė
Miauklė ir 7 metų katė Taškutė. Pasisekė ir jauniausiems į tarnybos globą patekusiems gyvūnams – vos
dviejų dienų kačiukams, šaltą žiemos vakarą rastiems daugiabučio namo kieme stovinčiame šiukšlių
konteineryje. Broliukai Herkulis ir Heraklis rūpestingos savanorių globos dėka ne tik išgyveno, tačiau
greitai sustiprėjo, ūgtelėjo ir rado naują šeimininkę: neatsispyrusi jų žavesiui, ji ryžosi į savo namus
priimti abu broliukus.
2007 m. GGT “Pifas” rūpinosi ne tik benamiais gyvūnais, tačiau ir jų jaunikliais. Kelios katės ir
kalės pateko į tarnybos globą su atsivestais mažyliais. Tiek šuniukai, tiek kačiukai, tiek jų mamos greitai
rado naujus šeimininkus. Priglausta besilaukianti katė Patricija ir kalė Džekė savanores “pradžiugino” net
šešiais mažyliais – 3 katytėmis ir 3 šuniukais. Džekės šuniukai jau seniai rado nuolatinius namus, tuo
tarpu pati Džekė vis dar liūdi – kol kas neatsirado Tas žmogus, kuriam ji būtų reikalinga. Tuo tarpu
Patricija, vos mėnesį praleidusi su savo mažylėmis, iškeliavo pas naujus šeimininkus. Iš pradžių buvusi
baikšti, ji greitai adaptavosi naujuose namuose, tapo draugiška ir miela augintine. Viena iš jos mažylių –
Patriukė Mikė – tapo „tiesiog namų puošmena ir numylėtine“.
Pažymėtina tai, kad GGT „Pifas“, siekdama vykdyti vieną svarbiausių veiklos tikslų – užkirsti
kelią neplaniniam gyvūnų dauginimuisi, stengiasi sterizilizuoti/kastruoti kuo daugiau į globą patekusių
gyvūnų. 2007 m. tarnyba iš viso sterilizavo 29 gyvūnus, iš jų 5 kales, 1 šunį, 14 kačių ir 9 katinus, t.y. 22
proc. visų abiejų lyčių kačių ir 11 proc. visų šunų. Finansinės organizacijos galimybės
sterilizuoti/kastruoti gyvūnus kol kas yra ribotos, nes tokia procedūra yra pakankamai brangi, pavyzdžiui,
katės sterilizavimas kainuoja nuo 70 iki 100 litų, katino kastracija – apie 30 litų. Kita vertus, net ir
santykinai nedidelis atliktų sterilizacijos/kastracijos operacijų skaičius, sprendžiant benamių gyvūnų
problemas, reiškia pakankamai daug: kiekviena tokia operacija sumažina potencialių beglobių,
valkataujančių gyvūnų skaičių bent keletą kartų.
Daugiausia gyvūnų į GGT „Pifas“ globą pateko pavasarį, pavyzdžiui, 41 proc. visų pernai globotų
kačių buvo priglaustos kovo – gegužės mėnesiais. Didžioji dalis priglaustų kačių bei šunų buvo vos vieno
ar kelių mėnesių amžiaus. Kelios kalės ir katės buvo priimtos su savo atsivestų jauniklių vadomis,
pavyzdžiui, trijų metų katė Kisa buvo atvežta kartu su keturiais savo mažyliais.
68 proc. visų 2007 m. tarnybos priimtų kačių ir 75 proc. šunų buvo jaunesni negu vienerių metų.
Pavyzdžiui, šuniukas Šansas, vos mėnesio mažylis, buvo rastas šaltą ir ankstyvą pavasario rytą apleistame
daugiabučio namo, esančio Kauno miesto centre, kieme. Įsispraudęs į šiukšliną kiemo kamputį, mažylis
garsiai „verkė“. Šuniuką atsitiktinai pastebėjo „Pifo“ savanorė. Mažylis pasirodė esąs itin judrus ir
reikalavo daug dėmesio. Vardas „Šansas“ tarsi savaime „prilipo“ naujajam globotiniui – jis gavo savo
šansą, t.y. šansą turėti namus ir šeimininkus. Kaip teigia Šanso šeimininkai, jis „užaugo į nemažą šunį, bet
nesurimtėjo, na, gal truputį, vardas liko tas pats, tapo tikru šeimos šuniu“.
Dėl santykinai didelio priimtų jaunų kačiukų ir šuniukų skaičiaus vidutinis „Pifo“ priglaustų
gyvūnų amžius 2007 m. siekė 1,2 metų. Vidutinis priglaustos katės amžius buvo beveik 9 mėnesiai, tuo
tarpu šuns – 21 mėnesiai. Vidutiniškai vienas gyvūnas GGT „Pifas“ globoje praleido daugiau kaip vieną
mėnesį, t.y. 36 dienas. Kaip rodo statistika (žr. 5 lentelę), vidutinis vienos katės globos laikotarpis buvo
2,7 karto didesnis negu šuns ir siekė beveik du mėnesius, t.y. 53 dienas.
Trumpiausias laikas, kurį tarnybos globoje pernai išbuvo gyvūnai, siekė vos vieną dieną. Net
keletas jaunų šuniukų ir kačiukų rado naujus šeimininkus praėjus vos parai nuo jų priėmimo. Ilgiausiai
GGT „Pifas“ savanorės pernai globojo tris kates – Pumių (197 dienas), Borgį (173 dienas) ir Sniegę (180
dienų). Itin daug nerimo kėlė katės Sniegės likimas – gražuolė ilgaplaukė balta katė buvo labai nedrąsi
uždaro būdo, nelinkusi bendrauti, nuolat šalinosi, vengė žmonių ir kitų gyvūnų. Tačiau praleidusi pusmetį
tarnybos globoje Sniegė pagaliau rado naujus šeimininkus, kurie džiaugiasi augintine tvirtindami, jog ji
„tapo tikra namų karaliene, išdrąsėjo, labai mėgsta bendrauti ir kalbėtis su šeimininke“. 95 ir 96 dienas
tarnybos globoje pernai praleido du šunys – 3 metų Mirta ir 6 metų Juodis. Įvertinus vidutinį šunų ir kačių
globos laikotarpį, galima teigti, kad šunys turėjo santykinai didesnę “paklausą”, lyginant su katėmis. Kita
vertus, būtina įvertinti tai, kad benamių kačių yra žymiai daugiau negu šunų, todėl rasti joms naują
šeimininką visuomet yra sunkiau.
GGT „Pifas“ stengiasi padėti kiekvienam be namų, globos ar šeimininkų likusiam gyvūnui,
nepaisant jo fizinių, sveikatos, amžiaus ir kitų ypatumų. Dėl ribotų laikinos globos galimybių tarnybos

savanorės dažniausiai prioritetą teikia tiems šunims ir katėms, kurie yra visiškai benamiai, t.y. neturi jokių
šeimininkų. Tokie gyvūnai, kaip taisyklė, yra baikštūs, uždaro būdo, reikalauja daug rūpesčio, dėmesio ir
laiko. Neretai jie serga ar turi kitų rimtų sveikatos sutrikimų. „Pifo“ savanorės atsimena giliai į atmintį
įstrigusį atvejį, kai praėjusių metų pavasarį išgirdo prašymą išvaduoti po daugiabučio namo lauko laiptais
užmūrytą kačiuką – tokiu būdų kažkas norėjo atsikratyti vieno iš laukinės katės atsivestų jauniklių.
Savanorėms pavyko laiku išvaduoti mažąjį Pūgžlį (tokiu vardu buvo pavadintas mažasis nelaimėlis) iš
grėsusios mirties. Kačiukas pasirodė esąs ligotas, todėl prireikė net kelių mėnesių, kol jam pavyko
visiškai pasveikti. Pūgžlys tapo gražuoliu katinu, gyvenančiu vienos savanorių namuose ir vis dar
laukiančiu naujų šeimininkų.
Tarnybos savanorėms neretai tenka skubiai priimti rimtus, rizikingus, todėl itin atsakingus
sprendimus, kurių pasekmės neprognozuojamos. Vieną iš tokių sprendimų teko priimti praeitų metų
žiemą. Į „Pifą“ kreipėsi pagalbos sporto klubo, įsikūrusio Kauno Ažuolyno parke, darbuotojai, pastebėję
pasiklydusią ar tiesiog likimo valiai paliktą stafordšyrų veislės kalytę. Šios veislės šunys Lietuvoje
priskiriami pavojingų, agresyvių kategorijai, kadangi jų elgesys tam tikrais atvejais gali kelti grėsmę
žmonėms. Be specialistų pagalbos sunku objektyviai įvertinti šios veislės šunio psichinę būklę. Vis dėlto
tarnybos savanorės, suvokdamos tiek riziką, tiek faktą, kad retas šunų mylėtojas noriai taptų nežinimo,
suaugusio stafordšyrų veislės šunio šeimininku, ryžosi globoti Terą (toks vardas buvo suteiktas kalytei).
Tera pasirodė esanti tipiška savo veislės atstovė – reikli, atkakli, išdykusi. Buvo akivaizdu, kad šiam
šuniui reikalingas drąsus, kantrus, stiprus šeimininkas, galintis augintiniui skirti pakankamai daug
nuoširdaus dėmesio. Stebuklu galima vadinti tai, kad toks žmogus netrukus atsirado. Naujųjų Teros
šeimininkų teigimu, „jokių bėdų ir problemų“ su šuniu jie neturi. Kalytė savo „energiją lieja žaisdama su
savo energingais šeimininkais“.
Kai kuriems „Pifo“ globotiniams 2007 m. nusišypsojo ypatinga laimė – jie pavergė savanorių
širdis taip, kad šie ryžosi tapti nuolatiniais gyvūnų šeimininkais. Pasisekė kalytei mišrūnei Mirtai,
sužavėjusiai savanorę Eglę ir visą didelę jos šeimą, kačiukui Tigriui, kurį vos kelių dienų priglaudė ir
užaugino savanorė Indrė, šunio Rokio ir net trijų kačių – Katios, Pumos, Kisos – šeimininke tapo
savanorė Ugnė. Savanorė Inga nusprendė globoti šuniuką Kodį ir katę Viltę, katė Bagira liko pas
savanorę Vitą, o šuo Kipšas – pas Jurgą. Visi savanoriai, tapę nuolatiniais „Pifo“ globotinių šeimininkais,
sutartina tvirtina, kad jų augintiniai gyvena „laimingi ir patenkinti“.
Džiugu tai, kad daugumai GGT „Pifas“ globotinių 2007 m. pavyko rasti naujus namus ir
pastovius, rūpestingus bei mylinčius šeimininkus. Tarnybos savanorės jaučia atsakomybę už kiekvieną
priglaustą gyvūną, todėl aktyviai domisi tolimesniu jau padovanotų šunų ir kačių likimu. Teigiami, šilti ir
nuoširdūs naujųjų šeimininkų atsiliepimai apie augintinius neleidžia abejoti svarbiausio tarnybos veiklos
devizo – kiekvienam gyvūnui įmanoma rasti patį geriausią šeimininką - teisingumu.

PRIEDAI
1 priedas

Prielaidos, kuriomis remiantis buvo apskaičiuotas, „Pifo“ globotų gyvūnų vidutinis amžius ir
vidutinis globos laikotarpis:







metus sudaro 360 dienų, mėnesį – 30 dienų;
į skaičiavimus įtraukti tik tie gyvūnai, kurie pateko į tarnybos globą nuo 2007 m. sausio 1 d.
iki 2007 m. gruodžio 31 d., neatsižvelgiant į tai, kada jie padovanoti naujiems šeimininkams;
į skaičiavimus neįtraukti tie gyvūnai, kurių amžius/tarnybos globoje praleistas laikotarpis
nebuvo aiškus;
į vidutinio amžiaus skaičiavimus neįtraukti tie gyvūnai, kurių susilaukė katės/kalės, jau
būdamos tarnybos globoje;
į vidutinio globos laikotarpio skaičiavimus neįtraukti tie gyvūnai, kurie iki metų galo dar
nebuvo radę nuolatinių šeimininkų;
gyvūnų amžiaus vidurkis skaičiuojamas atsižvelgiant į konkretaus gyvūnų amžių tą dieną, kai
jis pateko į tarnybos globą, nepaisant to, kiek laiko jis buvo laikinai globojamas.

