
 

INFORMACINIAI PLAKATAI, SKIRTI VISUOMENĖS 

ŠVIETIMUI APIE PARAMĄ BENAMIUS GYVŪNUS 

GLOBOJANČIOMS ĮSTAIGOMS  
 

 

Milda Jakštaitė1, dr. Inga Valentinienė2 
Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Menų akademija  

 

  

Adresas:  A. Mackevičiaus g. 60 

E. puslapis:  https://www.kaunokolegija.lt/muf/  

E. paštas:  milda.jak158@go.kauko.lt 

Telefono nr.:  +370 68992098 
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Tyrimo tikslas. Sukurti plakatą, kuris palengvintų informacijos, apie galimą skirti paramą ir pagalbą benamių 

gyvūnų globos įstaigoms, gavimą.  

Reikšminiai žodžiai:  benamiai gyvūnai, gyvūnų gerovė, gyvūnų prieglaudos, informaciniai plakatai, parama beglobiams 

gyvūnams  

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinės literatūros analizė apie beglobių gyvūnų keliamas grėsmes gyventojams bei 

jiems patiems; apie informacinių plakatų specifiką ir keliamus jiems reikalavimus. Atlikta išsami informacinių 

plakatų analogų analizė. Empirinio tyrimo metu sukomponuotos skirtingų dimensijų ir įvairių grafikos stilių 

plakatų kompozicijos, palygintas jų informatyvumas, nustatytas tikslinės grupės pasiekiamumo rodiklis. 

Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu išanalizuoti informacijos apie pagalbą gyvūnų globos įstaigoms 

šaltiniai. Ištirta informacija apie pagalbą gyvūnų globos įstaigoms pasiekiamumą ir praktinį pritaikomumą. 

Sudarytos rekomendacijos galimų informacijos sklaidos būdų, pasiekiančių platesnę auditoriją, sukūrimui (pvz. 

reklama įvairiose soc. medijose (1 pav.)). Išsiaiškintos pagrindinės savybės lemiančios plakato sėkmingumą (2 

pav.). Išanalizuotos globos įstaigų strategijos paramai gauti. Sukurtas plakato, atitinkančio gero plakato gaires ir  

padėsiančio surinkti paramą, prototipas.  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Naudojant originalią grafiką parengtas plakatas tiks 

informacijos sklaidai, nes atskleis ne konkrečios organizacijos veiklas, bet bus adaptuotas bet kurios beglobių 

gyvūnų prieglaudos poreikiams perteikti. Specializuoto plakato – apie benamių gyvūnų gerovę – pagalba galima 

spręsti šių organizacijų finansavimo ir visuomenės informavimo problemas.  

Tyrimo aktualumą nusako opi problema – Lietuvos didmiesčiuose, kaimuose ir miesteliuose apstu išmetamų į 

gatvę, ar ten gimusių beglobių gyvūnų. Remiantis prieglaudos „Penkta koja“ pateikta globotinių statistika, 2019 

m. vien šioje prieglaudoje buvo rūpintasi 516 benamių gyvūnų, 2020 m. priimti 663 beglobiai. Didžiąją dalį jų 

sudarė šunys, kurie gali kelti didesnį pavojų gyvendami gatvėse, negu laukinės katės, dėl šios priežasties benamių 

kačių mieste kur kas daugiau. Gatvėse gyvenantys benamiai – nesterilizuoti, todėl kyla nekontroliuojamo 

dauginimosi problema, dėl kurios kenčia išgyventi bandantys gyvūnai.  

Apie visuomenės švietimą, dėl beglobius gyvūnus globojančių organizacijų veiklų bei paramos  joms mokslinių 

straipsnių nėra rašoma. Moksliniai straipsniai, referatai labiau susiję su teisiniais reglamentais, gyvūnų globos 

įstatymais. Randama informacija apie visuomenės švietimą dažniausiai kyla iš pačių globos įstaigų, siekiančių 

šviesti visuomenę. Informaciniai plakatai taip pat ruošiami pačių gyvūnų globėjų. Dėl šios priežasties plakatų 

poveikis minimalus, o ir tikslinės grupės pasiekiamumas ribotas. 
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2 pav. Plakatas atitinkantis sėkmingumo kriterijus, 2020 

Šaltinis: https://www.adobe.com/express/create/poster/dog-adoption 

1 pav. Reklamos socialinėje medijoje pavyzdys, 2022 

Šaltinis: https://www.instagram.com/suniuku_feja_skaiste/ 


