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kasmet pristatydami savo veiklą vis labiau 

džiaugiamės ir didžiuojamės „Pifo“ nuveiktais dar-

bais ir jų rezultatais bei Lietuvoje didėjančia atjau-

ta paliktiems ar nuskriaustiems gyvūnams.

Šia ataskaita norime širdingai padėkoti už 

Jūsų pagalbą, kuri labai reikalinga mūsų globoti-

niams – paaukotas lėšas ir maistą, parodytą dėme-

sį ir palaikymą.

2013 m. žengėme dar kelis didelius žingsnius 

išsikelto tikslo link – darnaus gyvūnų ir žmonių 

sugyvenimo. Šie metai mums buvo ypatingi ir dėl 

pradėtos įgyvendinti ilgai brandintos Benamių ka-

čių gerovės centro idėjos. 

Viso to nebūtume pasiekę be Jūsų – „Pifo“ 

rėmėjų, pagalbos. Kiekvienas Jūsų paaukotas li-

tas svariai prisidėjo prie organizacijos veiklos ir 

išgelbėjo ne vieną gyvybę. Esame dėkingi nepa-

keičiamiems savanoriams ir kolektyvui, kurie kas-

dien aukoja savo laiką ir skiria meilę globojamiems 

gyvūnams.  

Tačiau „Pifo“ kolektyvas neketina sustoti. Mūsų 

planuose benamių šunų gerovės centro projektas, 

internetinės platformos su metodine medžiaga vi-

durinių mokyklų mokytojams sukūrimas,  kurios 

pagalba būtų vedamos gyvūnų gerovės pamokos, 

bei dar drastiškesnis beglobių gyvūnų skaičiaus 

mažinimas. 

Nuostabu matyti, kaip mūsų gyvūnų gero-

vės tarnybos iškelti tikslai vienija visos Lietuvos 

žmones. Norime palinkėti, kad kitais metais prie 

„Pifo“ siekių prisijungtų dar daugiau žmonių ir ga-

liausiai Lietuvoje nebeliktų nei vieno gyvūno, kuris 

neturėtų šiltų namų ir mylinčių šeimininkų.

Ačiū, kad esate su mumis!

„Pifo” globotiniai ir kolektyvas

Kviečiame susipažinti su 

darbais, kuriuos nuveikėme 

su Jūsų pagalba:

Mieli gyvūnų mylėtojai,



„Pifo“ savanoriai visus metus lankėsi įvairiose 

Lietuvos mokyklose, kur moksleiviams pasakojo apie 

atsakingą augintinio įsigijimą, jo priežiūrą bei saugu-

mą susidūrus su nedraugišku gyvūnu. Iš viso buvo 

pravesta 12 paskaitų. 

Suorganizuotas renginys „Atrask savo augintinį“, 

kurio metu buvo teikiamos nemokamos veterinarijos 

gydytojo, šunų dresuotojo, gyvūnų teisių apsaugos 

organizacijos atstovų konsultacijos. Renginio tikslas – 

skatinti žmonių supratimą, jog gyvūnas reikalauja daug 

priežiūros ir atsidavimo, o prieš įsipareigojant turi būti 

apsvarstyti visų šeimos narių norai ir galimybės visapu-

siškai rūpintis augintiniu. 

Pradėtas įgyvendinti Benamių kačių gerovės centro 

projektas. Name tarp Jurabarko ir Kauno miestų bus ga-

lima apgyvendinti iki 50 kačių. Nors centras dar tik kuria-

mas, jame kasdien rūpinamasi apie 10–15 kačių. Centras 

ne tik atliks gyvūnų globos namų funkciją, bet kartu bus 

pasitelktas kaip šviečiamoji priemonė. 

Visuomenės švietimas ir atsakingo 
požiūrio į gyvūnus ugdymas



Organizacija „Pifas“ 

stengiasi, kad iš prieglau-

dos augintinį pasiėmu-

siems žmonėms nekiltų 

papildomų rūpesčių. 

Kiekvienas gyvūnas, pa-

puolęs į organizacijos 

globą, sulaukia visapu-

siškos priežiūros:

Pagalba gyvūnams 

ir laikina jų globa
tikrinamas veterinaro,  jei reikia, gydomas; 

skiepijamas;

kastruojamas arba gyvūną priglaudusiems 

šeimininkams suteikiamas nemokamas  

kastracijos kvitas;

kiekvienas gyvūnas yra identifikuojamas 

mikroschema, kad jam dingus būtų lengviau jį rasti;

stebimas globojamo gyvūno charakteris, būdo bruožai 

įvairiose situacijose, todėl norintiems įsigyti augintinį 

bus suteikta visa informacija, susijusi su jo elgesiu;

organizacijos darbuotojai ir savanoriai visada 

pasiruošę padėti, jei gyvūną priglaudusiems 

šeimininkams reikalinga pagalba.



Per metus 

„Pifas“ 

priglaudė 200 gyvūnų.

iš jų 180 
surado naujus.

suteikta per 500 
veterinarijos 

paslaugų 

globotiniams 

prižiūrėti.

Per metus savanoriai 

„Pifo“ veiklai skyrė 

apie 1100 valandų.



Veterinarijos gydytojo apžiūra 15 lt

Profilaktinės priemonės 
nuo vidaus ir išorės parazitų 15 lt

Kompleksinė vakcina 35 lt

Kastracija 70 lt

Gyvūno pasas 3 lt

Gyvūno ženklinimas 30 lt

Gyvūno 14 dienų priežiūra
(pašaras, kraikas, priežiūros priemonės) 40 lt

Iš viso: 218 lt

Katė

Vidutinė vieno gyvūno  
priežiūros kaina organizacijai  
(jei gyvūnas pateko į globą sveikas, nesužalotas):



Veterinarijos gydytojo apžiūra 15 lt

Profilaktinės priemonės nuo 
vidaus ir išorės parazitų 25 lt

Kompleksinė vakcina 35 lt

Kastracija 150 lt

Gyvūno pasas 3 lt

Gyvūno ženklinimas 30 lt

Gyvūno 14 dienų priežiūra
(pašaras, priežiūros priemonės) 70 lt

Iš viso: 328 lt

Šuo

Vidutinė vieno gyvūno  
priežiūros kaina organizacijai  
(jei gyvūnas pateko į globą sveikas, nesužalotas):



Reguliariai vykdomos kačių kastracijos 

akcijos su 80 proc. nuolaida mažas 

pajamas turintiems žmonėms.  

Kasmet išoperuojama apie

200 kačių. 

460 kg pašaro. 

GyVūnų Maisto banKas. 

Per metus buvo paaukota daugiau nei

Humaniškos benamių gyvūnų 
skaičiaus mažinimo programos

ProGraMa  

„suGauK – sterilizuoK – PaleisK“. 

Per metus iškastruotos 

106 katės. 



„Pifo“ internetiniame puslapyje 

paviešinta daugiau nei 

1500 gyvūnų istorijų

Socialiniame tinkle „Facebook“  

pasidalyta daugiau nei 

400 gyvūnų istorijų

Kituose portaluose paskelbta 

daugiau nei  400 gyvūnų istorijų

nemokamos 
informacijos 
sklaida apie 
rastus ir dingusius 
gyvūnus



Raina katytė Džoni Bravo. 
Daugelis ją pamatę nelabai 
susidomi, sakydami, kad ji 
„niekuo neypatinga, tiesiog 
raina katė“. 

4 metų katinas Vasia, kurio 
atsisakė buvę šeimininkai. 

11 metų biuro katinas Pilkis. 
Visą laiką jis gyveno vienos 
įstaigos biure, tačiau jį užda-
rius katinas liko be namų.

4 metų Loli. Katytė rasta ga-
tvėje, sudraskyta šuns. Vete-
rinaras susiuvo jos kailiuką iš 
išdraskytos odos ir likusio kai-
lio gabaliuko, todėl ant šono 
matomi randai. 

Aklas šunelis Trepsis, kuris į 
mūsų globą pateko būdamas 
vos pusės metų. 

Baikšti kalytė Bigira. Bigira kar-
tu su kitais 23 šunimis buvo 
konfiskuota iš pagyvenusios 
moteriškės, kuri juos mari-
no badu ir laikė žiauriomis  
sąlygomis.

2,5 m.

1,5 m.

1,5 m.

1 m.

1,5 m.

2 m.

tačiau ne 
visos istorijos 
turi laimingą 
pabaigą. 
ilgiausiai 
„Pifo“ globoje 
esantys 
ir namų 
nerandantys 
gyvūnai: 



Bendradarbiaujant su Lietuvos gyvūnų teisių 

apsaugos organizacija, Lietuvos sveikatos mokslo 

universiteto Veterinarijos akademija ir tarptautinės 

kačių gerovės organizacija „International Cat Care“ 

veterinarijos studentams ir specialistams surengta 

konferencija apie kačių gerovę, veterinarinę medici-

ną prieglaudose ir ankstyvo amžiaus kačių kastraci-

jos praktiniai mokymai. 

bendradarbiavimas su 
lietuvos ir tarptautinėmis 
organizacijomis skleidžiant 
informaciją, tobulinant 
gyvūnų gerovės ir  
apsaugos sritį



2 % GPM skyrimas

pagalba nemokamomis 

paslaugomis

parama sMs žinute numeriu 

1405, įrašius tekstą 1142

pirkdami „Pifo” paramos 

krautuvėlėje   

www.pifokrautuvele.lt

pagalba daiktais, kurių 

sąrašą rasite www.pifas.org savanoriška 

veikla

finansinės periodinės 

paramos skyrimas

Prisidėti prie mūsų veiklos galite:



Informacija teikiama  

telefonu:  

+370 681 40309 

Antradieniais- 

penktadieniais:  

9.00 - 18.00 val.

Šeštadieniais:  

11.00 - 17.00 val.

arba el.paštu  

info@pifas.org

www.pifas.org



Mūsų rėmėjai:


