VŠĮ GYVŪNŲ GEROVĖS TARNYBOS „PIFAS“
2011 m. veiklos ataskaita

Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“ tai visuomeninė pelno nesiekianti organizacija,
2006 04 14 įregistruota valstybės įmonėje Registrų centras (reg pažymėjimo Nr. 092107). Įstaigos
kodas – 300560151. Organizacijos registracijos adresas Jurbarko raj.,Veliuonos seniūnija,Papiškių
kaimas 2, tel. 8 681 40309, el.paštas info@pifas.org Internetinės svetainės adresas www.pifas.org
Pagrindinė organizacijos veikla:
• Visuomenės švietimas ir atsakingo požiūrio į gyvūnus ugdymas;
• Pagalba gyvūnams ir laikina jų globa;
• Benamių gyvūnų populiacijos mažinimas;
• Nemokamos konsultacijos gyvūnų elgsenos klausimais;
• Nemokamos teisinės konsultacijos teisiniais klausimais, susijusiais su gyvūnais;
• Nemokamos informacijos sklaida apie rastus ir dingusius gyvūnu.

2011 metais organizacijoje pagal darbo sutartis dirbo 3 samdomi darbuotojai ir 20 savanorių,
atliekančių savanorišką veiklą. Įstaigos vadovė Brigita Kymantaitė.

Veiklos rezultatai per 2011 metus

Aplinkos apsaugos ir kita visuomenei naudinga veikla. Organizacija suteikė laikiną globą,
priežiūrą, veterinarinį gydymą ir naujus savininkus surado 182 benamiams gyvūnams, iš kurių –
131 katės ir 50 šunų ir 1 triušis.
Vykdant kačių sterilizacijos programą sterilizuota 290 benamių kačių, tokiu būdu užkertant kelią
benamių kačių populiacijai augti.

Vykdant projektą „Gyvūnų maisto bankas“ (www.gyvunumaistobankas.lt ) asmenims, netekusiems
darbo bei pencininkams suteikta parama jų augintiniams skirtu pašaru. 2011 m. buvo išdalinta 290
kg maisto šunims ir 130 kg katėms. Pašaru buvo paremti 258 augintiniai. Projektas tęsiamas ir 2012
metais.

Neformalaus ir pilietinio ugdymo veikla. Suteikta 180 nemokamų konsultacijų dėl gyvūnų
elgesio problemų gyvūnų augintojams. Iš jų 105 kačių ir 75 šunų augintojams. Suteiktos 230

nemokamų teisinių konsultacijų žodžiu ar raštu su gyvūnų laikymu, priežiūra ir gerove susijusiais
klausimais.
Dalyvauta visuomeniniuose renginiuose, kuriuose buvo dalinama rašytinė informacija ir teikiama
žodinė konsultacija apie atsakingą gyvūno įsigyjimą, laikymą ir priežiūrą, organizuotos pamokos
vaikams apie saugų elgesį su šunims vidurinio lavinimo mokyklose, dalyvauta televizijos ir radijo
laidose diskutuojant gyvūnų gerovės ir apsaugos temomis.

Dalyvauta Švietimo ministerijos sudarytoje darbo grupėje ruošiant vidurinio ugdymo „Žmogaus
saugos“ programos projektą, kuri būtų dėstoma vidurinėse mokyklose 1-12 klasių moksleiviams,
įtraukiant į programą ir pateikiant aprašymus veiklos sričiai - saugi elgsena gamtinėje aplinkoje.
Programos metu būtų siekiama, kad mokiniai išmoktų jausti pagarbą bet kokios rūšies gyvūnų
gyvybei bei atsakomybę už jos išsaugojimą; pripažinti, kad gyvūnas turi jausmus ir pojūčius;

Teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos veikla. Pagal visuomenės gautus telefoninius ir
rašytinius pranešimus tikrinamos gyvūnų laikymo sąlygos. Pateikti 69 pareiškimai atsakingoms
valstybinėms institucijoms dėl gyvūnų laikymo, priežiūros netinkamų sąlygų ar žiauraus elgesio su
gyvūnais.

Tarptautinio bendradarbiavimo veikla.

Bendradarbiaujant su tarptautine laukinių gyvūnų

apsaugos organizacija „Born Free“ pristatyta Lietuvos zoologijos sodų ataskaita lietuvių ir anglų
kalbomis apie laukinių gyvūnų laikymo sąlygas, galiojančių tarptautinių ir nacionalinių įstatymų
laikymąsi, pateiktos išvados bei rekomendacijos apie būtinus gyvūnų gerovės sąlygų užtikrinimo
pakeitimus.
Pradėtas bendradarbiavimas su Olandijos primatų rezervatu, į kurį buvo perkelta Lietuvoje
nelegaliai ir netinkamose sąlygose laikoma, valstybinių institucijų konfiskuota šimpanzė.

Už 2011 metus fiansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvo respublikos Finansų
ministro įsakymą „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ,
LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais. Tarnybos apskaita rengiama pagal
patvirtintą sąskaitų planą.

2011 m. VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“ gavo 2% gyventojų pajamų mokesčio
– tai sudarė 90 113 litai. Sausio 1 d. buvo nepanaudota 87 647,55 Lt gautos 2 proc. paramos už

2010 metus. Šias lėšas numatoma panaudoti įstaigos kasdienėje beglobių gyvūnų gelbėjimo,
sterilizavimo bei dovanojimo veikloje, veiklos ir idėjų populiarinimui, visuomenės švietimui apie
pagalbą beglobiams gyvūnams ir mūsų paruoštas beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo humaniškais
metodais programas.
Paramos 2011 metais panaudota už 82 968 litus. Fiziniai asmenys paaukojo 38 051
litą lėšų. Per 2011 metus panaudota suaukotų lėšų ir materialinių vertybių už 38 036 litus.
Tarnyba paramos gavo iš užsienio organizacijų: piniginių lėšų – 22 666 litai.
Tarnyba paramos gavo iš Lietuvos organizacijų: piniginių lėšų – 4 670 litų. Buvo gauta ir paramos
gyvūnams pašarais arba vaistais už 1 322 litus.

Organizacijos veiklos sąnaudos per 2011 metus:
•

Pagalbos gyvūnams, jų globos ir priežiūros sąnaudos – 82 355 litai,

•

Savanoriškos veiklos sąnaudos – 7 735 litai,

•
•

Globotinių reklamai ir organizacijos veiklai reikalingų
technologinių priemonių diegimo ir reklamos sąnaudos – 17 059 litai,

•

Kitos sąnaudos - 7 438 litų,

•

Automobilio priežiūros sąnaudos - 415 litai,

•

Konferencijų sąnaudos – 775 litai,

•

Komandiruočių sąnaudos – 290 Litų,

•

Darbuotojų atlyginimų sąnaudos – 13 171 litai (+ 9 879 lt. internetinės parduotuvės veiklai)

•

Soc. Draudimo sąnaudos – 4 071 litai (+ 3 053 lt. internetinės parduotuvės veiklai)

•

Nusidėvėjimo sąnaudos 1371 litas,

•

Draudimo sąnaudos – 225 litai,

•

Banko mokesčių sąnaudos – 1 592 litai,

•

Neigiamo valiutos kurso sąnaudos – 482 litai.

2011 metais tarnyba vykdė ūkinę komercinę veiklą, buvo parduota prekių gyvūnams
už 16 811 litų, kurių savikaina sudarė 9 101 litus. Taip pat gauta pajamų už gyvūnų priežiūrą 8 874
litai, kitos pajamos sudaro 445 litus. Prekybos sąnaudas sudarė darbo užmokestis (9 879 Lt), soc.
draudimas (3 053 Lt), internetinės parduotuvės priežiūros sąnaudos ir kitos sąnaudos (4 089 Lt).

