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Mieli „PIFO“ bičiuliai,
Meilė gyvūnams. Troškimas matyti saugesnę ir gražesnę jų kasdienybę. Gyvūnų gerovės
tarnybos „PIFAS“ kolektyvui nėra pradėtą gyvūnų gyvybes gelbėjantį darbą tęsti labiau
skatinančios priežasties. Gyvūnai suteikia mums tiek daug, o už tai tepaprašo tiek mažai,
taigi mums yra garbė dirbti dėl tų, kurie yra silpnesni už mus ir negali paprašyti pagalbos.
Mylėdami ir rūpindamiesi gyvūnais, kaip tik galime, taip pat tęsdami prieš kelerius metus
pradėtą veiklą, keičiančią gyvūnų gerovės teisinį pagrindą, atsakingą visuomenės
požiūrį į gyvūnus, mes tikime, kad kuriame geresnę ir saugesnę ateitį gyvūnams visoje
Lietuvoje.
Norėdami skirti dėmesio ne tik gyvūnų globai, bet ir atstovauti gyvūnus siekdami
visapusiškos jų gerovės, pakeitėme organizacijos pavadinimą ir tapome Gyvūnų
gerovės tarnyba „PIFAS“.
Rašant šią ataskaitą, kai mūsų šalyje vyrauja tokia sunki ekonominė situacija,
neįmanoma neįvertinti, kiek daug užsibrėžtų tikslų pasiekėme tik su atsidavusių
komandos narių pagalba ir Jūsų dosnia parama bei palaikymu.
Nors globojamų gyvūnų skaičius nėra keturženklis, visi „PIFO“ darbuotojai ir savanoriai
jiems skiria kiekvieną laisvą minutę bei padeda įvairiausiais būdais, kiekvienas pas mus
patekęs gyvūnas į naujus namus iškeliauja jausdamas visapusišką meilę, supratimą,
šilumą ir rūpestį.
Kadangi negauname paramos iš valstybės, Jūsų, ištikimų mūsų rėmėjų, parama mums
yra labai svarbi. Be Jūsų dosnumo nebūtų įmanomas net mažiausias mūsų darbas. Todėl
nuoširdžiai dėkojame Jums, kad liekate su mumis ir padedate gyvūnams dalindamiesi
savo gerumu.
Tikiuosi, skaitydami šią ataskaitą, didžiuositės savimi, galėdami prisdėti prie „PIFO“
veiklos, taip pat kaip ir aš didžiuojuosi tuo, kad galiu dirbti šioje aktyvioje organizacijoje,
drauge su gyvūnams atsidavusia komanda, kuri dirba dėl geresnės gyvūnų ateities.
Direktorė Brigita Kymantaitė
ir visas „PIFO“ kolektyvas

I.

Globotiniai

Dauguma gyvūnų į „PIFO” globą pateko iš gatvės. Didelė dalis į globą paimtų kačių
sirgo infekcinėmis ligomis, jas reikėjo ilgai gydyti.

Tie, kuriems nebelieka vietos namuose. . .
Gyvūnai į „PIFO“ globą taip pat buvo priimami pagal gyventojų prašymus. 2009 m.
tarnybos svetainėje www.pifas.org buvo užpildyti 186 gyventojų prašymai į globą priimti
gyvūną, tačiau negalėjome patenkinti visų prašymų.
66 prašymus užpildė savininkai, kurie norėjo atiduoti savo augintinį, keliantį tam tikrų
problemų (pvz.: nekastruoti katinai ir katės, ženklinantys namus ir besišlapinantys ne
kraiko dėžutėse; kurčias šuo, kuris nebuvo auklėjamas, o vėliau tapo agresyvus pačių
savininkų ir aplinkinių atžvilgiu). Jiems siūlėme įvairias išeitis, kad būtų lengviau išspręsti
iškilusias problemas, tačiau didžioji dalis savininkų nenorėjo pagalbos, o tiesiog norėjo

atiduoti gyvūną. Nemažai žmonių prašė priimti nuosavo augintinio prieauglį, teigdami,
jog tai yra pirma „netyčinė“ vada.
120 prašymų priimti gyvūną užpildė žmonės, radę gyvūną gatvėje ir trumpam priglaudę
jį savo namuose arba tiesiog pastebėję gyvūną gatvėje.
Visi į „PIFO“ globą patekę gyvūnai visų pirma yra apžiūrimi veterinarijos gydytojo, kuris
nustato gyvūno sveikatos būklę. Sergantys gyvūnai kuriam laikui apgyvendinami su
tarnyba bendradarbiaujančių veterinarijos klinikų stacionaruose. Sveiki gyvūnai gyvena
savanorių - laikinųjų globėjų, kurie turi galimybes ir tinkamas sąlygas laikinai priglausti
gyvūną, namuose. Tarnyba apmoka visas išlaidas, susijusias su gyvūno priežiūra.

Atsakingas sprendimas įsigyti gyvūną veda ilgalaikės ir gražios draugystės
link. . .
Tarnyba imasi visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią neatsakingam ir
neapgalvotam gyvūno įsigijimui. Todėl asmuo, pageidaujantis įsigyti tarnybos globoje
esantį gyvūną, privalo užpildyti prašymą įsigyti gyvūną. Peržiūrėję pateiktą prašymą,
tarnybos atstovai sprendžia, ar prašymą pateikusio asmens gyvenimo sąlygos yra
tinkamos laikyti gyvūną, ar tas asmuo turės galimybę atsakingai pasirūpinti gyvūnu ir
užtikrinti jo poreikius.
2009 m. tarnybos internetinėje svetainėje buvo užpildyti 374 išankstiniai prašymai įsigyti
gyvūną. Iš jų 233 norėta įsigyti kates ir 41 – šunį .
Iš 374 išankstinių prašymų įsigyti gyvūną tarnyba patenkino tik 104 – 270 prašymų buvo
atmesti.
Pagrindinė priežastis, kodėl atsisakydavome padovanoti „PIFO” globotinį kitiems
savininkams, buvo jų noras gauti nesterilizuotą gyvūną arba jų nenoras vėliau sterilizuoti
paimtą globotinį, kuriam dėl mažo amžiaus nebuvo galima atlikti operacijos, būnant
„PIFO” globoje. Pagrindinės atsisakymo sterilizuoti pateles priežastys dažniausiai buvo
įvardijamos kaip motinystės džiaugsmo atėmimas, kišimasis į gamtos santvarką,
operacijų baimė ir operacijų kaina.
Kai kurie prašymai įsigyti gyvūną buvo atmesti dėl konkrečiam gyvūnui netinkamų
gyvenimo sąlygų. Prašymai, kuriuos užpildę žmonės norėjo įsigyti gyvūną kaip dovaną
trečiajam asmeniui, taip pat buvo atmesti.
Be užpildytų išankstinių prašymų įsigyti gyvūną tarnyba sulaukė ir daug prašymų
telefonu. Paaiškinus tarnybos tvarką dėl gyvūno įsigyjimo ir pasiūlius internetinėje
svetainėje užpildyti prašymą įsigyti gyvūną, daugelis skambinusiųjų pasipiktino dėl laiko
gaišimo, pildant prašymus, teigė, kad benamių gyvūnų yra daug, ir norėdami pasiimti

gyvūną, jie daro paslaugą tarnybai, todėl mes neturėtume rūpintis, kur ir kaip gyvūnas
gyvens, o svarbiau turėtų būti kuo greičiau padovanoti visus globotinius. Tarnybos
nuomone, tai parodo, kad benamis gyvūnas Lietuvoje nėra vertinamas, visuomenėje
vyrauja nuostata, jog benamį gyvūną turėtų būti galima įsigyti bet kur ir bet kada,
nesistengiant ir neįsipareigojant, jų įsigijimas neturėtų būti kontroliuojamas, nes tokie
gyvūnai yra niekam nereikalingi.

„PIFO“ senbuviai
Šiuo metu ilgiausiai mūsų tarnybos globoje – maždaug vienerius metus – glaudžiasi keturi
gyvūnai, kurie yra sveiki, skiepyti, kastruoti, tačiau dėl mums nenuspėjamų priežasčių vis
dar laukiantys savųjų šeimininkų:

II. „PIFO“ paslaugos

Nemokama kačių ir šunų elgsenos konsultacijos padeda augintiniams ir jų
savininkams vėl darniai sutarti

Nemokama kačių ir šunų elgsenos konsultacijos – tai telefonu ir elektroniniu paštu
teikiami patarimai, susiję su kačių ir šunų elgsena, skirti jų augintojams. Svarbiausi tiksai,
kurių siekiame teikdami šią nemokamq paslaugą: padėti šunų ar kačių šeimininkams
apgyvendinti augintinį naujoje aplinkoje, keisti ir kontroliuoti nepageidaujamą jo elgesį
bei mažinti dėl elgsenos problemų atsisakomų gyvūnų skaičių.
2009 m. norėdami gauti patarimą dėl kačių ar šunų elgsenos į „PIFĄ“ kreipėsi apie 120
gyvūnų augintojų. Dažniausiai patarti tam pačiam augintinio savininkui tekdavo kelis ar
net kelioliką kartų, kol problemą pavykdavo išspręsti. Iš viso nemokamas konsultacijas
dėl šunų ir kačių elgsenos teikiantys savanoriai suteikė daugiau nei 350 konsultacijų.

„PIFAS“ padeda platinti informaciją apie rastus bei dingusius gyvūnus

Informacijos apie rastus/ dingusius gyvūnus paslauga buvo pradėta, siekiant padėti
rastam/ dingusiam gyvūnui grįžti į savo tikruosius namus. Dingus augintiniui, radę ar
pastebėję pasiklydusį gyvūną, gyventojai gali informuoti tarnybą apie tai nurodytu
telefonu arba užpildyti specialią pranešimo formą. Nuolat pildoma ir atnaujinama
tarnybos rastų/ dingusių gyvūnų duomenų bazė, tarnybos savanorių daugiau nei
trisdešimtyje įvairių įstaigų, organizacijų bei internetinių svetainių išplatinti skelbimai jau
ne vienam pasiklydusiam gyvūnui padėjo rasti savo tikruosius šeimininkus.

2009 m. buvo gauti 467 pranešimai apie rastus/ dingusius gyvūnus, t.y. du kartus
daugiau nei 2008 m.

III.Vykdomos programos.
Mes esame įsitikinę, kad kastracija ir gyvūnų šeimininkų atsakomybės ugdymas – patys
humaniškiausi būdai, padedantys sumažinti benamių gyvūnų skaičių. Lietuvoje į gyvūnų
kontrolės ir karantinavimo tarnybas kasmet patenka daugiau nei 7000 gyvūnų, kurie yra
sunaikinami. . .

Programa „Sugauk – sterilizuok – paleisk“ – mažiau benamių kačių

2009 m. tarnyba tęsė prieš metus pradėtą benamių kačių populiacijos mažinimo
programą „Sugauk – sterilizuok – paleisk“. Programą šiais metais vykdėme ne tik
didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje ir Kaune, bet ir Klaipėdoje, Palangoje bei
Jonavoje.
2009 m. buvo sugautos, sterilizuotos ir paleistos iš viso 565 katės: 414 patelių ir 151
patinas.
Sterilizavus 414 patelių buvo užkirstas kelias atsirasti daugiau kaip 2000 benamių
kačiukų.

Už rėmėjų paaukotus pinigus įsigijome specialių gaudyklių ir transportavimo narvų, kad
savanoriai su laukinėmis katėmis galėtų dirbti saugiau, o gyvūnams būtų sukeliama kuo mažiau
streso.
Spalio 10 d. savanoriai Kaune pastatė pirmąją šėryklą, skirtą tvarkingai maitinti benames
sterilizuotas kates.

2009 m. „Sugauk – sterilizuok – paleisk“ programą vykdė devyni tarnybos savanoriai.

Vaikų švietimas – saugesnė gyvūnų bei žmonių ateitis

2009 m. tarnybos savanoriai nemažai dėmesio skyrė švietimo veiklos organizavimui ir
švietimo pamokėlių vedimui 1– 4 klasių vaikams.

Per 2009 m. savanoriai aplankė 10 mokyklų, kuriose pravedė 25 pamokas. Jose
dalyvavo apie 520 vaikų. Vaikams buvo dalinami tarnybos paruošti lankstinukai „Būk
saugus šalia šuns“ ir „Būk atsakingas šeimininkas“, lipdukai „Aš saugus šalia šuns“, kurie
primins vaikams išmoktą saugų elgesį šalia šuns.
Pamoką vaikams sudaro dvi dalys: mokymas, koks turėtų būti atsakingas šeimininkas,
pabrėžint, kad gyvūnas yra ne tik džiaugsmas, bet ir ilgalaikė pareiga. Antroji pamokos

dalis moko, kaip reikia saugiai elgtis, esant šalia šuns. Pastarosios dalies nauda įsitikinome
pamokų metu – apie 30 procentų vaikų teigė, jog buvo susidūrę su agresyviais šunimis.

2009 m. švietimo pamokas mokyklose organizavo 6 savanoriai.

IV. Bendradarbiavimas su valstybinėmis Lietuvos institucijomis
Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis padeda keisti gyvūnų gerovės
teisinius pagrindus ir suteikia daug naudingos informacijos
2009 m. sausio 14 d. tarnybos atstovai dalyvavo tarnybos organizuotame susitikime su
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktore Roma Žakaitiene ir konsultantu savivaldybių
administracijos klausimais Gediminu Vaičioniu. Susitikimo metu buvo kalbama apie
įvairiose savivaldybėse esančias gyvūnų kontrolės ir karantinavimo tarnybas,
informacijos suteikimą visuomenei apie jų veiklą, diskutuojama, kaip būtų galima
tobulinti gyvūnų registracijos sistemą, kad, gyvūnų savininkams kraustantis iš vienos
savivaldybės į kitą, nereikėtų perregistruoti gyvūnų, kur turėtų būti naudojamos už

gyvūnų laikymą gautos lėšos. Susitikimo metu tarnybos atstovai gavo naudingos
informacijos šiais klausimais, buvo užmegzti ryšiai tarp organizacijų atstovų.

Gyvūnų laikymo taisyklių Vilniuje pakeitimas
2009 m. tarnybos atstovai dalyvavo penkiuose susirinkimuose, kuriuos dėl gyvūnų
laikymo taisyklių Vilniaus mieste pakeitimo organizavo Vilniaus miesto savivaldybės
atstovai. Patys svarbiausi dalykai, kuriuos tarnyba siekė pakeisti, buvo draudimas šerti
benamius gyvūnus viešose vietose bei reikalavimas gauti kaimynų sutikimą, norint bute
laikyti gyvūną. Po ilgų diskusijų, padedant kai kuriems savivaldybės tarybos nariams,
2009 m. spalio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje buvo priimtas nutarimas
panaikinti reikalavimą gauti kaimynų sutikimą, norint bute laikyti gyvūną, ir į taisykles
įtrauktas papildomas skirsnis „DĖL BENAMIŲ KAČIŲ POPULIACIJOS MAŽINIMO“, kuriuo
vadovaujantis nedraudžiama šerti benames sterilizuotas kates, su seniūnija susitarus dėl
šėrimo vietos.

Gyvūnų laikymo taisyklių Kaune pakeitimas
2009 m. sausio 12 d. tarnybos atstovai oficialiu raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę,
prašydami panaikinti Kauno miesto gyvūnų laikymo taisyklių 27.7 punktą, kuriuo
reikalaujama gauti visos laiptinės kaimynų sutikimą, norint bute laikyti gyvūną. Nepaisant
to, kad tarnybos atstovai du kartus dalyvavo Kauno miesto savivaldybės tarybos
posėdžiuose ir prašė visiškai panaikinti tokį taisyklių reikalalavimą, deja, nepavyko visiškai
panaikinti tokio punkto, ir nuo lapkričio 14 d. įsigaliojo taisyklių pakeitimas, kuriuo
sakoma, kad laikyti šunį ar katę daugiabutyje galima tik gavus kaimynų, kurių butai
ribojasi su norinčio auginti gyvūną asmens buto sienomis, lubomis ir grindimis, raštišką
sutikimą. Taip pat į taisykles buvo įtrauktas naujas skirsnis „DĖL BENAMIŲ KAČIŲ
POPULIACIJOS MAŽINIMO“, kuriuo vadovaujantis nedraudžiama šerti benames
sterilizuotas kates, su seniūnija susitarus dėl šėrimo vietos.

SSP Jonavoje
2009 m. spalio 20 d. Jonavoje įvyko susitikimas, kuriame buvo aptartas programos
„Sugauk – sterilizuok – paleisk” įtraukimas į Jonavos miesto gyvūnų laikymo taisykles.
Susirinkime be "PIFO" atstovų dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės administracijos,
Jonavos VMVT ir UAB "Jonavos paslaugos" atstovai. Susitikimo metu buvo tariamasi, kaip
šios įstaigos turėtų bendradarbiauti, Jonavoje vykdant „Sugauk – sterilizuok – paleisk”
programą, kaip apie šią programą turėtų būti informuojami gyventojai ir kt. Po susitikimo
„PIFAS“ pateikė savo pasiūlymus savivaldybei, jie šiuo metu yra peržiūrimi.

Benamiai gyvūnai prie Vilniaus oro uosto bus saugesni
2009 m. spalio 26 d. „PIFO“ atstovai specialiu raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministrą Eligijų Masiulį, prašydama patikrinti ir nustatyti, ar 2009 m. spalio 16 d.
oro uosto apsaugos darbuotojai pagrįstai panaudojo šaunamąjį ginklą prieš gyvūnus.

Taip pat 2009 m. gruodžio mėnesį „PIFAS“ kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją,
prašydamas pranešti apie priemones, kurių buvo imtasi, kad panašių incidentų, kaip
2009 m. spalio 16 d. nušautų šunų atvejis Vilniaus oro uoste, ateityje būtų išvengta.
Atsakydami į mūsų klausimą Civilinės aviacijos administracijos atstovai informavo, kad
„VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas", atsižvelgdamas į Civilinės aviacijos administracijos
rekomendacijas, pakeitė paukščių ir kitų gyvūnų keliamo pavojaus skrydžių saugai
mažinimo priemonių planą ir jame numatė, kad Aviacijos saugumo Patrulinė tarnyba ir
Aerodromo priežiūros tarnyba, esant būtinybei organizuoja patekusių į aerodromą
gyvūnų pašalinimą, atsižvelgiant į situacijos pavojingumą, ir vadovaujantis galiojančiais
teisės aktais. Reikalui esant, bendradarbiauja su AB „Grinda" ir LR Vilniaus apskrities
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. T.y. pagal jų paaiškinimą, prireikus, į perimetrą
patekusių gyvūnų gaudymui, bus samdomos atitinkamos tarnybos. Oro uostas taip pat
informavo, kad per dvejus metus palaipsniui bus pakeistas oro uosto perimetro aptvaras
su įkastais pamatais, kas taip pat užtikrins, kad šunys ir lapės negalėtų prasikasti po
aptvaru bei patekti į aerodromo teritoriją."

V. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
„PIFAS“ jau kelis metus palaiko glaudžius santykius su Jungtinės Karalystės gyvūnų globos
organizacijomis, kurios įvairiapusiškai padeda tarnybai vykdyti veiklą.
Kovo 2 – 6 dienomis dvi tarnybos savanorės dalyvavo trijų dienų tarptautiniuose
mokymuose Londone, Didžiojoje Britanijoje, kuriuos organizavo ir visapusiškai „PIFO“
savanorių atvykimą parėmė didžiausia Jungtinėje Karalystėje esanti šunų globos
organizacija "Dogs Trust", turinti devyniolika šunų globos centrų šalyje. Įvairių sričių
specialistai skaitė paskaitas apie gyvūnų globos organizavimą, reikalavimus pastatams,
kuriuose globojami gyvūnai, darbuotojų ir savanorių apmokymą, visuomenės ir ypač
vaikų švietimą, kuriuo skatinamas atsakingumas, įstatyminę bazę, veiklos pristatymą
internete bei spaudoje. Veterinarijos gydytojai papasakojo, kaip išvengti infekcijų ir
priminė, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Visiems dalyviams buvo suorganizuota ekskursija
po vieną moderniausių šunų globos centrų – Harefield. Kaip vyksta narvų valymas, šunų
maitinimas, vedžiojimas ir kitos įprastinės procedūros Harefield‘e, „PIFO“ savanorės
galėjo geriau suprasti porai dienų pasilikusios praktikos centre. Šie apmokymai suteikė
galimybę savanorėms pažinti kitokią gyvūnų gerovės pusę ir suprasti, kokias būdais ji gali
būti pasiekta.
Liepos 6 – 7 dienomis Kaune šunų globos organizacija „Dogs Trust“ drauge su „PIFU“
organizavo tarptautinius švietimo veiklos apmokymus gyvūnų globos organizacijų
atstovams iš Lietuvos, Latvijos ir net Brazilijos.
Apmokymų metu buvo kalbama apie vaikų švietimo svarbą, siekiant visapusiškos
gyvūnų gerovės, organizacijų atstovai pamatė ir išmoko, kaip reikėtų vesti švietimo
pamokėles vaikams, kurias mokiniams, atvykusiems iš „American English school“ Kauno
filialo, vedė „Dogs Trust“ atstovės. Pamokėlėje vaikai diskutavo apie atsakomybę,
įsigyjant ir auginant šunį, kaip tinkamai prižiūrėti keturkojį augintinį, kaip su juo elgtis
viešose vietose, sutikus nepažįstamą šunį ir kt.

Rugsėjo 18 – 20d. Vilniuje įvyko antroji „PIFO“ organizuota tarptautinė konferencija
„Benamių kačių mažinimas ir kontrolė Lietuvoje: problema ir sprendimai" bei mokymai
veterinarijos gydytojams, studentams. Tarp susirinkusių 105 konferencijos dalyvių buvo ir
Didžiosios Britanijos benamių bei laukinių gyvūnų globos organizacijos „The Kissmet
Account“ atstovai, Lietuvos valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atsovai,
veterinarijos gydytojai ir veterinarinės medicinos studentai.
Konferencijos metu buvo nagrinėjami benamių kačių populiacijos mažinimo ir kontrolės
būdai, bendradarbiavimo galimybės tarp atsakingų valstybinių institucijų, savivaldybių,
gyvūnų globos organizacijų, veterinarijos gydytojų bei visuomenės narių.
Rugsėjo 19 – 20 dienomis Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros patalpose
vyko praktiniai užsiėmimai su Jungtinės Karalystės veterinarijos gydytoja. Jų metu
Lietuvos veterinarijos gydytojai ir veterinarinės medicinos studentai dalinosi patirtimi dėl
ankstyvos ir šoninio pjūvio sterilizacijos ypatumų benamėms katėms.
Konferencija davė daug naudos tolesniam „PIFO“ bendradarbiavimui su atsakingomis
valstybinėmis institucijomis dėl benamių kačių sterilizacijos programos vykdymo bei
suteikė praktinių įgūdžių su tarnyba bendradarbiaujantiems veterinarijos gydytojams. Tai
užtikrina daug kokybiškesnį ir efektyvesnį darbą su benamiais gyvūnais.

Birželio 10 d. „PIFO" atstovė pristatė organizacijos veiklą tarptautinės kačių globos
organizacijos „SNIP International“ valdybos ir rėmėjų susitikime, Jungtinėje Karalystėje.
„SNIP International“ padeda tarnybai, paaukodama benamių kačių sterilizacijos
programai reikalingų priemonių (narvų, gaudyklių ir kt.) ir remdama benamių gyvūnų
organizacijos „The Kissmet Account“ lankymąsi Lietuvoje.

VI. Švietimo programos, renginiai ir veiklos viešinimas
Renginiai, padedantys mums skleisti atsakingo požiūrio į gyvūnus įdėją
Pirmąjį šių metų pusmetį „PIFAS” ne tik aktyviai dalyvavo visuomeniniuose renginiuose,
bet ir pakvietė gyvūnų mylėtojus į savo organizuotus renginius.
Balandžio 26 d. trejų metų „PIFO“ veiklos gimtadienio proga prie pramogų ir laisvalaikio
cetro „Mega“ Kaune buvo organizuotas visuomeninis edukacinis renginys „Šuo - mano
draugas“. Renginys pritraukė nemažai visuomenės narių, tai sudarė sąlygas švietimui
apie saugų elgesį šalia šuns. Renginiui programą parengė dresūros mokykla „Reksas“.
Šio įvykio metu buvo mokoma, kaip tinkamai rūpintis šunimi, kaip su juo bendrauti.
Spalio 1 d. Kauno apskrities Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje organizuotas
edukacinis renginys, skirtas Gyvūnų globos dienai paminėti. Jame dalyvavo apie 20
vaikų. Renginio metu buvo pravesta švietimo pamokėlė, vaikams paskaityta ištrauka iš
knygelės apie gyvūnus, paruošta vaikų literatūros apie gyvūnus paroda.
Lapkričio 13 d. „PIFO“ savanoriai organizavo šviečiamąjį veiklos pristatymo renginį
Lazdijų miesto jaunimo centre. Renginyje dalyvavo apie 30 įvairaus amžiaus vaikų ir
jaunimo, kurie buvo supažindinti su „PIFO“ veikla, jiems papasakojome, kodėl gyvūnų
globos organizacijos yra reikalingos, padiskutavome apie problemas, susijusias su
gyvūnais Lietuvoje.

Kai gyvūnai negali prabilti, mes tampame jų balsais
Minėdama spalio 4-ąją – Pasaulinę gyvūnų globos dieną
– tarnyba organizavo akciją „1000 GYVYBIŲ TAVO
RANKOSE" ir kvietė nuo rugsėjo 12 d. iki lapkričio 2 d.
paaukoti 10 litų, kurie bus skirti šimto benamių kačių
sterilizacijai, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią dar 1000
benamių kačiukų gimti pavasarį.

Akcija buvo labai sėkminga. Nuo rugsėjo 12 d. iki lapkričio 2 d. keturiuose Lietuvos
miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Jonavoje) benamių kačių populiacijos
mažinimo ir kontrolės programos „Sugauk – sterilizuok – paleisk“ metu iš viso buvo
pagautos, sterilizuotos, patikrintos veterinaro, paskiepytos ir atgal į tą pačią teritoriją
grąžintos 178 katės (123 patelės ir 55 patinai). Pagal šią programą dirbome daugiau nei
35-ių daugiabučių namų teritorijose, kuriose benamių kačių dauginimasis yra didžiausia
problema.
Sterilizuoti, apžiūrėti, paskiepyti ir transportuoti 178 kates kainavo daugiau nei 9000 litų, o
visi savanoriai šiai akcijai paaukojo net 367 valandas savo laisvalaikio.
Lapkričio 26 d. "PIFO" savanorės ir vienos jų šuniukas Toras dalyvavo pilietinėje akcijoje
„Smurtui prieš gyvūnus - ne!", kurią organizavo dienraštis „15 min“. Po akcijos buvo
pasirašyta peticija, kuri vėliau buvo perduota seimo narei Dangutei Mikutienei, siekiant
sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais Lietuvoje.

Gruodžio 10 d. "PIFAS" paskelbė prevencinę akciją
"Pagalvok, prieš dovanodamas gyvą būtybę!", kviečiančią
visus būti atsakingus ir nepirkti gyvūnų kaip dovanų savo
artimiesiems bei vaikams švenčių metu. Mūsų nuomone,
gyvūno įsigijimas turi būti atsakingas ir iš anksto planuojamas
paties būsimojo savininko.
Akcijos metu įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo
platinama informacija apie atsakingą gyvūno įsigijimą,
įrengti reklaminiai skydeliai, įspėjantys, kad gyvūnas – ne
dovana.

2009 m. tarnyba išplatino šešis pranešimus spaudai įvairiomis gyvūnų gerovės ir
apsaugos, gyvūnų savininkų atsakomybės temomis, dalyvavo penkiuose video
reportažuose ir laidose bei pasisakė keturiuose įvairių dienraščių straipsniuose gyvūnų
priežiūros ir gerovės temomis.

VII. Mūsų komanda ir finansai
„PIFO“ veikla paremta savanoryste. Organizacijos veikloje dalyvauja 73 savanoriai ir 15
savanorių, kurie vis dar yra apmokomi, prieš tapdami oficialiais „PIFO“ savanoriais, ir tik
vienas darbuotojas, dirbantis puse MGL, atliekantis kasdienės informacijos teikimo

telefonu ir elektroniniu paštu klientams funkcijas, vykdantis administracinę įstaigos veiklą,
padedantis gyvūnų globos veikloje.
Per 2009 m. buvo gautos 156 savanorių anketos.
Pagrindinė veikla, kuria nori užsiimti savanoriai yra švietimas ir gyvūnų globa. Pagrindinės
noro tapti savanoriais priežastys yra meilė ir noras padėti gyvūnams, pritarimas „PIFO“
vykdomai pagalbos gyvūnams formai ir politikai, noras asmeniškai tobulėti, įgauti naujų
įgūdžių ir patirties. Ne visi savanoriai, prisijungę prie tarnybos veiklos, joje savanoriauja ir
toliau. Kai kurie savanoriai pasitraukia dėl įvairiausių priežaščių (pritrūksta noro, laiko ir kt.).
2009 m. bendras organizacijos biudžetas:
Likutis nuo 2008 m. – 44 939,56 Lt;
Įplaukos – 192 000,58 Lt;
Išlaidos – 117 656,46 Lt;
Likutis – 119 283,68 Lt.

Didžiausią 2009 m. įstaigos pajamų dalį sudarė gyventojų skirti 2 procentai nuo
gyventojų pajamų mokesčio, t.y. 156 117,20 Lt.
Kita dalį pajamų sudarė fizinių ir juridinių asmenų skirta parama, t.y. 34 496,03 Lt.
Didžiausią organizacijos išlaidų dalį sudarė atsiskaitymas už veterinarines paslaugas,
vaistus, maistą, reikalingas priežiūros priemones gyvūnams, t.y. 65 141,86Lt.

Darbuotojo atlyginimui buvo išleista 6 287, 04 Lt.
Kitas išlaidas, t.y. 46 226.84Lt, sudarė benamių kačių sterilizacijos programai „Sugauk –
sterilizuok – paleisk“, šviečiamajai veiklai, šviečiamosios medžiagos gamybai, ryšiams su
visuomene, savanorių mokymams skirtos lėšos.

VIII. Mūsų tikslai 2010-aisiais ir vėliau...

Mes siekiame saugesnio ir darnesnio ryšio tarp žmonių ir gyvūnų! Taigi 2010 m. mes ir
toliau sieksime:
•
•
•
•
•
•
•

suteikti laikiną prieglobstį bei priežiūrą gyvūnams, kuriems reikalinga mūsų
pagalba;
mažinti benamių gyvūnų skaičių;
formuoti atsakingą ir pilnavertį visuomenės požiūrį į gyvūnus, ypač į benamius;
saugoti ir ginti gyvūnus nuo neatsakingo ir žiauraus elgesio, siekti, kad kiekvienas,
nuskriaudęs gyvūną, atsakytų už savo poelgį;
didinti visuomenės domėjimąsi benamiais gyvūnais;
siekti gyvūnų gerovę užtikrinančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;
gauti pakankamai paramos, tam, kad galėtumėme tęsti pradėtą darbą šiuo
ekonimiškai sunkiu laikotarpiu.

AČIŪ!

