Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1225-1

2016 m. geguţės 23 d.

PROJEKTO „NEBRISIAUS NAMAI“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 302842427

Telefonas: 861603366

El. pašto adresas: info@ggi.lt

Internetinė svetainė: www.ggi.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 2000 EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 2473,32 EUR
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SANTRAUKA
Projekto tikslas – spręsti dvi aktualias visuomenės problemas - aprūpinti beglobes kates
gyvenamąja vieta ir tuo pačiu įtraukti į visuomeninę veiklą nuteistuosius.

Projekto rezultatai:







Pastatyti 38 ilgaamţiai nameliai beglobėms katėms
Į socialiai atsakingą veiklą kaip partneriai įtrauktos dvi įkalinimo įstaigos ir septynios
mokyklos.
Visuomenėje įvykdyta švietimo akcija apie galimybę išsiimti leidimą maitinti benames kates,
jas sterilizuoti ir pastatyti namelį
Sustiprintas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe bei jos įtraukimas į projektą
35 oficialiose šėrimo vietose sutvarkyta aplinka, iš kai kurių pašalinti higieniškai netinkami ir
neestetiški savadarbiai nameliai

Keletas projekto akimirkų
Nuotraukų albumas:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.961861893907530.1073741887.356682827758776&t
ype=3
Video laidoje „Labas rytas, Lietuva“:
https://www.youtube.com/watch?v=jJrBy98MrX8&feature=youtu.be
Apie projektą ţiniasklaidoje:
http://augintinis.lrytas.lt/ivairenybes/gerumo-pavyzdys-vilniuje-pastate-namelius-beglobemskatems.htm
Apie projektą mūsų tinklapyje:
http://ggi.lt/nebrisiaus-namai/
Taip pat apie projektą du kartus kalbėta Ţinių radijo laidose.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ – tai ne pelno siekianti jaunimo organizacija, įkurta 2012
metais. Organizacijos, kurios steigėjai, dalininkai ir veiklų vykdytojai yra jauni ţmonės iki 29 m.,
pagrindinis tikslas – spręsti beglobių gyvūnų problemos prieţastis – uţkirsti kelią beglobių gyvūnų
atsiradimui, ţiauraus elgesio su gyvūnais apraiškoms, gyvūnų skriaudai.
Šiam tikslui įgyvendinti organizacija organizuoja edukacinius renginius ir akcijas, rengia
informacinę medţiagą, skirtą kovai prieš ţiaurų elgesį su gyvūnais, jų teisių apsaugai, prisideda
prie gyvūnų prieglaudų veiklos ir geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo, padeda piliečiams
konsultacijomis ir informacijos sklaida.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2015 m. spalis. Namelio projektiniai skaičiavimai, brėţinio parengimas, konsultacijos su
statybininkais, vizualizacija. Įtraukti 5 ţmonės.
2015 m. lapkritis. Namelio projekto derinimas su Vilniaus miesto savivaldybe. Dalyvavo 3 ţmonės.
2015 m. lapkritis – sausis. Partnerių paieška ir namelių projekto derinimas su partneriais –
gamintojais. Dalyvavo 6 ţmonės.
2015 m. gruodis – 2016 m. geguţė. Namelių gamyba. Dalyvavo partneriai – gamintojai: 2 įkalinimo
įstaigos ir 7 mokyklos. Į gamybą įtraukti ir 7 pavieniai asmenys.
2016 m. sausis – balandis. Visuomenės ir prieglaudų informavimas apie galimybę kiemus aprūpinti
nameliais. Dalyvavo 10 ţmonių.
2016 m. vasaris – geguţė. Namelių transportavimas, statymas ir dokumentų tvarkymas. Įtraukta 40
ţmonių.
2016 m. sausis – geguţės. Projekto viešinimas. Dalyvavo 5 ţmonės.
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Projekto biudžetas
Išleista,
eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

1840,00

1614,38

PVM SF Nr. 19207441454
PVM SF Nr. 0223302
PVM SF Nr. 0223295
PVM SF Nr. 0220555
PVM SF Nr. 0220537
PVM SF Nr. 0210038
PVM SF Nr. 0210043
PVM SF Nr. 0210031
PVM SF Nr. 0210039
PVM SF Nr. 0206418
PVM SF Nr. 0206443
PVM SF Nr. 0206442
PVM SF Nr. 1975124077
PVM SF Nr. 19228000753
PVM SF Nr. 19210420884
PVM SF Nr. 0185238
PVM SF Nr. 0372627964
PVM SF Nr. 0370161293

0,00

37,20

PVM SF Nr. 098413
PVM SF Nr. 083509

0,00

49,00

SF KKST0570
SF KKST0551

275,58

Kvitas Nr. 1412138/161
Kvitas Nr. 1406811/185
Kvitas Nr. 453938/147
Kvitas Nr. 1295562/192
Kvitas Nr. 1305683/201
Kvitas Nr. 1377467/128
Kvitas Nr. 1468393/254
Kvitas Nr. 1346229/211
Kvitas Nr. 405318/40
Kvitas Nr. 876348/62
Kvitas Nr. 871187/72
Kvitas Nr. 860440/322
Kvitas Nr. 1923456/446
Kvitas Nr. 1310319/410
Kvitas Nr. 1446162/605
PVM SF Nr. 0185240
PVM SF Nr. 16044

Planuota
išleisti,eur
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas

Medžiagos nameliams

Lentelių „Turtą saugo
Vilniaus miesto savivaldybė“
gamyba
Lipdukai su leidimų nr. ant
namelių
III. Organizacinės išlaidos

Medžiagų ir namelių
transportavimas bei
statymas

50,00
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Planuota
išleisti,eur

Išleista,
eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

IV. Kitos išlaidos

Projekto viešinimas

Padėkos
Paramos administravimo
mokestis
Iš viso:

110,00

295,77

0,00

28,07

7%

173,32

2000,00

2473,32

SF KKST0585
PVM SF Nr. 0228
PVM SF Nr. 0019041
PVM SF Nr. 0018663
PVM SF Nr. 0018252
PVM SF Nr. 0018160
PVM SF Nr. 120160002288
PVM SF Nr. 0008502

Kadangi į projektą kaip partneris buvo įtraukta ne viena įstaiga, kaip planuota, o net aštuonios, tai
padidino medţiagų ir namelių transportavimo kaštus.
Projekto viešinimo kaštai padidėjo, nes statant namelius susidūrėme su problema, kad gyventojai
nesupranta, kas tai per statinys ir kodėl jis atsirado – informaciją spausdinome, ji buvo išmėtyta į
kaimynų pašto dėţutes.
Pastatyti 38 nameliai vietoj planuotų 35.

Projekto rezultatai
Projektas iš dalies išsprendė problemą, kad dalis benamių kačių negali būti apgyvendintos gyvūnų
prieglaudose. Gyvūnų globos namuose visuomet yra beglobių perteklius, čia daţniausiai atsiduria
tik patys nelaimingiausi, kurie negali patys savimi pasirūpinti. Tuo tarpu dauguma kiemo kačių yra
pratusios gyventi lauke, jos yra beveik arba visiškai laukinės, ţmogų jos prisileidţia tik iš tolo ir tik
tą vienintelį, kuris ateina jų pašerti. Jos turi savo medţioklės plotus, tarpusavio hierarchiją ir jas
uţdaryti į prieglaudą ar butą būtų tiesiog gyvūno kankinimas. Būtent tokiems gyvūnams pagal
“Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles” yra vykdomos sterilizacijos
programos, kurių metų uţkertamas kelias daugintis, oficialūs kačių šėrėjai įpareigojami kates
vakcinuoti ir rūpintis jų sveikata, taigi uţkertamas kelias pernešti ligas bei platinti parazitus.
Sterilizuotos katės yra paleidţiamos atgal į lauką, tačiau čia susiduriama su problema, kad jos
neturi vietos prisiglausti nakvynei ar uţėjus šalčiams, lietui ir panašiai. Jų prieglobsčiu tampa
savadarbiai kartoniniai gyvūnus uţjaučiančių ţmonių suręsti nameliai, kurie greitai sugriūva (arba
būna tiesiog piktavališkai sunaikinami), sušlampa ir suyra.
Pastačius 38 namelius oficialiose beglobių kačių šėrimo vietose, katės nebeieško prieglobsčio
daugiabučių laiptinėse, rūsiuose ar gyvenamųjų namų kiemuose. Priterštos patalpos, be abejo,
sukelia gyventojų nepasitenkinimą, laimei, su tuo sėkmingai kovojama, kates šeriant ir
apgyvendinant tik tam specialiai nustatytose vietose. Šaltos ţiemos metu tvirtuose, mediniuose ir
apšiltintuose nameliuose dalis laukinių kačių yra apsaugotos nuo mirtino sušalimo, vėjo ir
darganos, taip ţenkliai pagerinama jų gyvenimo kokybė, o daugiabučių gyventojų nebevargina į
patalpas lendantys gyvūnai.
Projekto metu sprendėme ir kitą aktualią problemą - kalinių uţimtumo trūkumą. Įkalinimo įstaigose
jiems trūksta ne tik veiklos apskritai, bet ir naudingų visuomenei uţsiėmimų. Įkalinimo įstaigas
kvietėme jungtis prie projekto „neBrisiaus namai“ ir taip skatinti kalinių socialinį rūpestingumą ir
atsakomybę. Į socialiai atsakingą veiklą kaip partneriai buvo įtraukti Lukiškių kalėjimo-tardymo
izoliatoriaus bei Vilniaus pataisos namų nuteistieji. Taip pat su dideliu entuziazmu šia veikla panoro
uţsiimti vaikai, dţiaugėmės matydami jų susirūpinimą beglobiais gyvūnais ir norą savo rankomis
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prisidėti prie gerų darbų. Namelius katėms gamino net 7 mokyklų - „Paţinimo medis“, „Lazdynų
mokykla“, „Levo Karsavino“, „Valdorfo“, „Centro“, „Minties gimnazijos“, „Ţemynos gimnazijos“ mokiniai bei technologijų mokytojai.

Projekto rezultatai:
•
Pastatyti 38 ilgaamţiai, mediniai, apšiltinti nameliai beglobėms katėms.
•
Į socialiai atsakingą veiklą kaip partneriai įtrauktos dvi įkalinimo įstaigos ir šešios mokyklos.
•
Visuomenėje įvykdyta švietimo akcija apie galimybę oficialiai gavus Savivaldybės leidimą
maitinti benames kates, jas sterilizuoti ir pastatyti namelį.
•
Sustiprintas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe bei jos įtraukimas į projektą.
•
38 oficialiose šėrimo vietose sutvarkyta aplinka, iš kai kurių vietų pašalinti higieniškai
netinkami ir neestetiški savadarbiai nameliai.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Beatričė Vaitiekūnaitė

_____________
A.V.
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