
„დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი“ 
დიდ მადლობას უხდის ყველას, ვინც შეუერთდა 

ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობას 2019 წლის 
განმავლობაში. 

“Wounded Warrior Support Foundation” extends 
profound gratitude to everyone, who contributed to 

the activities of the fund during 2019.



ფონდის აქტივობები

ფონდის მმართველობა ამერიკაში საქართველოს 
საელჩოსთან ერთობლივი ძალისხმევით აქტიურ 
კავშირებს ამყარებს ამერიკაში იდენტურ საქველ-
მოქმედო ორგანიზაციებთან. ამის ფარგლებში 
განხორციელდა სხვადასხვა ინიციატივები.

ამერიკის 116-ე კონგრესისთვის გამოიცა კონგრესის 
სამაგიდო წიგნი საქართველოს შესახებ, რომელიც 
დაურიგდათ ამერიკელ სენატორებს, კონგრესის 
წარმომადგენლებს და მათ უწყებებს. ამ სამაგიდო 
წიგნში ასევე განთავსებულია ინფორმაცია „დაჭ-
რილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი“-ს შესახებ. 
ეს ემსახურება ფონდის პოპულარიზაციას ქვეყნის 
საზღვრებს გარეთ, რათა სამომავლოდ კიდევ უფრო 
გაიზარდოს და გაღრმავდეს ფონდის საქმიანობის 
მასშტაბები.

ACTIVITIES OF THE FUND 

Fund’s management with the support of Georgian Em-
bassy in US actively makes contacts with identical char-
ity organizations in USA. In this regard, the following 
steps were made:

Congressional Handbook for 116th Congress 2019 
about Georgia had been published and distributed 
amongst Senators, Representatives and their staff-
ers. The handbook contains the information about 
WWSF. The purpose of this was to increase the aware-
ness of the funds’s activities abroad in order to expand 
and add more scale to its activities.





დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის 
თანადამფუძნებელი აშშ-ში ქალაქ სან დიეგოში 
შეხვდა ამერიკული საქველმოქმედო ორგანიზაციის 
Challenged Athletes Foundation-ის ხელმძღვანელებს.  
ქართულ მხარეს საჩუქრად გადაეცა მჯდომარე 
კალათბურთის 2 ეტლი საქართველოს შეიარაღე-
ბული ძალების დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა 
კალათბურთის გუნდისთვის. ამავე პერიოდში, 
ქართველმა დაჭრილმა და დაშავებულმა სამხედრო 
მოსამსახურეებმა წარმატებით იასპარეზეს სან 
დიეგოში მიმდინარე აშშ-ს საზღვაო ქვეითთა 
კორპუსის მიერ ორგანიზებულ თამაშებში, სადაც 
ჯამში მოიპოვეს 38 მედალი. საქართველოს გუნდმა 
მჯდომარე კალათბურთის ფინალში აშშ-ს საზღვაო 
ქვეითთა გუნდი (Wounded Warrior Battalion – West Team 
1) დაამარცხა და ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. 
Challenged Athletes Foundation-ის მიერ ქართველი 
დაშავებული მებრძოლებისთვის გადაცემული მჯდო-
მარე კალათბურთის ეტლები მნიშვნელოვანი და 
ფასეული საჩუქარია საქართველოს შეიარაღებული 
ძალების დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა 
კალათბურთის გუნდის სამომავლო წარმატებული 
ასპარეზობის გასაგრძელებლად.

ფონდის აქტივობები

ფონდის ხელშეწყობით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაჭრილ 
სამხედრო მოსამსახურეთა კალათბურთის გუნდს, საჩუქრად გადაეცა 
მჯდომარე კალათბურთის 2 ეტლი ამერიკული საქველმოქმედო ორგანიზაციის 

Challenged Athletes Foundation-ისგან.



Co-founder of WWSF met with the management of Amer-
ican charity organization Challenged Athletes Founda-
tion in San Diego. The Georgian part was granted with 
two sitting basketball wheelchairs for basketball team 
of wounded military servicemen of Defense  Forces of 
Georgia. During the same period Georgian wounded and 
injured veterans successfully participated in US Marine 
Corps Trials in San Diego, California, where they won 38 
medals in aggregate. Georgian team of sitting basket-
ball defeated Wounded Warrior Battalion – West Team 1 
in final and won the gold medal. Two sitting basketball 
wheelchairs granted by Challenged Athletes Foundation 
are indeed very timely and valuable gift that will increase 
the motivation of the team for more successful perfor-
mances in the future.  

ACTIVITIES OF THE FUND 

With the Fund’s support, basketball team of wounded military servicemen of De-
fense Forces of Georgia received two sitting basketball wheelchairs from Ameri-
can charity organization Challenged Athletes Foundation.



ფონდის აქტივობები

საფუძველი ჩაეყარა ერთობლივ ინიციატივებს: 
განხორციელდა ამერიკული სარეაბილიტაციო 
ცენტრის, “Boulder Crest Retreat”-ისა და დაჭრილ 
მებრძოლთა თანადგომის ფონდის (WWSF) 
პირველი თანამშრომლობა. 

დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის (WWSF) 
თანადაფინანსებით ორგანიზება გაეწია ამერიკაში 
ქართველი ვეტერანების ვიზიტს. 5-12 ნოემბერს, 
ქართველ დაშავებულ ვეტერანებს უმასპინძლა 
სარეაბილიტაციო ცენტრმა “Boulder Crest Retreat” 
ვირჯინიაში. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა 
აშშ-ში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, Boul-
der Crest Retreat - ის დამფუძნებლისა და პრეზიდენტის 
კენ ფოლკის დახმარებითა და ქართული მხარის 
დაფინანსებით: დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის 
ფონდისა (WWSF) და სსიპ „საქართველოს 
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ 
მხარდაჭერით. ზემოხსენებულ ცენტრს ესტუმრა 
2 ვეტერანი მეუღლეებთან ერთად, სადაც ისინი 
ჩაერთნენ ცენტრის ბაზაზე არსებულ პროგრამებში. 
აღნიშნული პროექტი გახლავთ “Boulder Crest Re-
treat”-ისა  და WWSF-ის  პირველი ერთობლივი ნაბიჯი, 
რომელიც მიზნად ისახავს, სამომავლოდ, მეტი 
ქართველი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურისა 
და ვეტერანის ხელშეწყობას რეაბილიტაციის 
კუთხით. ასეთ ერთობლივ ინიციატივებს ფონდი 
სამომავლოდაც დაგეგმავს. ამის მიზანია ის, რომ, 
საბოლოო ჯამში, საქართველოში შეიქმნას დაჭ-
რილი და დაშავებული ვეტერანებისა და სამხედრო 
მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ცენტრი. 



ACTIVITIES OF THE FUND 

Joint initiatives: First collaboration of WWSF and “Boulder Crest Retreat”, Ameri-
can Retreat Center had been held.

With co-financing of Wounded Warrior Support Foundation, Georgian veterans visit-
ed United States. During 5-12th of November rehabilitation center “Boulder Crest Re-
treat” hosted Georgian wounded veterans and family members in Virginia. The project 
is carried out by the initiative of Georgian Embassy in the United States of America, 
with the support of “Boulder Crest Retreat”  and it’s CEO Ken Falke, and from Georgian 
side – WWSF and State Office of Veteran affairs of Georgia. Two wounded veterans 
together with spouses visited the above mentioned center, where they had been in-
cluded in the programs available at the base. The named project is the first joint step 
made by “Boulder Crest Retreat” and WWSF aimed at supporting rehabilitation of more 
Georgian wounded military officers and veterans and their family members. Fund will 
plan more of such initiatives. The ultimate goal is to form a rehabilitation center for 
wounded and injured veterans and military service men and women in Georgia. 



ფონდის მეგობრები 

საქართველოში დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომა და სოლიდარობა 
ფონდთან მეგობრობითა და საქველმოქმედო აქტივობებით გამოხატეს 
საქართველოში მოღვაწე უცხოურმა საერთაშორისო და დიპლომატი-
ურმა მისიებმა.

2019 წლის 4 მაისს SNGP ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის  
ძირითადი ჯგუფის ინიციატივით შედგა საქველმოქმედო ღონისძიება. 
მოგროვებული თანხით დახმარება გაეწია 6 დაჭრილ სამხედრო 
მოსამსახურეს და მათ ოჯახებს. ეს აქტივობა SNGP  ნატო საქართველოს 
არსებითი  პაკეტის  ძირითადი ჯგუფის ლიდერმა, საზღვაო კაპიტანმა 
შტეფან ანიგოეფერმა „დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდთან“ 
ერთობლივი მხარდაჭერით ჩაატარა. თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა 
გადამწყვეტია ფონდისთვის. დაარსების შემდეგ, არაერთი ადამიანი და 
კომპანია დაუდგა გვერდში ფონდს საქველმოქმედო საქმიანობაში. SNGP  
ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ძირითადი ჯგუფის ლიდერი 
საზღვაო კაპიტანი შტეფან ანიგოეფერი პირველივე დღიდან ფონდის 
მეგობარია.   

FRIENDS OF THE FUND

The international and diplomatic missions in Georgia showed support to the 
foundation by organizing charity activities. 

On May 4, 2019 at the initiative of SNGP, Substantial NATO Georgia Pack-
age, charity event was held. The gathered amount was granted to 6 wound-
ed warriors and their families. The activity was held by the efforts of SNGP 
NATO Core Team Leader Captain (DEU N) Stephan Annighofer, acting in sol-
idarity with the WWSF. From the date of its foundation, many individuals as 
well as companies contributed to Funds’s functioning. SNGP NATO Core Team 
Leader Captain (DEU N), Stephan Annighofer had been one of the first friends 
who showed his support to the Fund.





ფონდის მეგობრები

საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ინიციატივით, საქველმოქმედო 
აქცია ჩატარდა ქართველი დაჭრილი მებრძოლების დასახმარებლად.  
აქციის შედეგად შეგროვებული თანხა „დაჭრილ მებრძოლთა 
თანადგომის ფონდს“ გადაეცა. საფრანგეთის საელჩოს ინიციატივით, 
მისი აღმატებულება, საქართველოში საფრანგეთის ელჩის, დიეგო 
კოლასისა და თავდაცვის ატაშეს, ვიცე-პოკლოვნიკ დანი პიტის 
მიერ მოეწყო საქველმოქმედო აქცია, რომელიც 31 ოქტომბრიდან 11 
ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. შემოწირული თანხა გადაეცა „დაჭრილ 
მებრძოლთა თანადგომის ფონდს“. 11 ნოემბერი ამერიკასა და ევროპაში 
ვეტერანთა ხსოვნისა და მათდამი სოლიდარობის დღეა. ამ დღის 
დაწესების იდეა პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ გაჩნდა 
და მას შემდეგ აღინიშნება სხვადასხვა ქვეყნებში. სწორედ ამ დღის 
აღნიშვნას მიეძღვნა საფრანგეთის საელჩოს ინიციატივა თბილისში. 

FRIENDS OF THE FUND

At the initiative of Embassy of France in Georgia, charity event was held in the 
support of Georgian wounded warriors. The amount gathered had been grant-
ed to WWSF. At the initiative of Embassy of France in Georgia, HE Ambassador 
of France Diego Colas and Defense Attaché, Lieutenant-Colonel Danny Pith, 
a charity event had been organized which was held during October 31-No-
vember 11. The donated amount was granted to WWSF. November 11th is the 
Veterans or Remembrance Day celebrated in US and European countries. It is 
observed since the end of the First World War to remember the members of 
armed forces who have died in the line of duty. The Embassy’s initiative was 
dedicated to this day.





ფონდის ქველმოქმედება 

CHARITY OF THE FUND 

During 2019, within the scope of predefined crite-
ria, veterans of first and second category and their 
underage children, also wounded and injured mili-
tary servants and their underage children received 
financing/co-financing for healthcare, professional 
training and adaptation. 

ფონდის მიერ 2019 წლის განმავლობაში, 
კრიტერიუმების ფარგლებში, განხორციელდა 
პირველი და მეორე ჯგუფის ვეტერანების და მათი 
არასრულწლოვანი შვილების, ასევე დაჭრილი 
და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და 
მათი არასრულწლოვანი შვილების დაფინანსება/
თანადაფინანსება ჯანმრთელობის, პროფესიული 
გადამზადებისა და ადაპტირების საკითხებში.



ყოველივე ეს ფონდთან ერთად, 
სახელმწიფოს, ბიზნესისა და საზო-
გადოების ერთობლივი ძალისხმევით 
განხორციელდა.

Together with the fund all the above 
mentioned was made by the entire ef-
forts of the state, business and society.



ფონდმა, 2019 წლის განმავლობაში 293,600.00 ლარით 
დააფინანსა დაჭრილი ქართველი ვეტერანებისა და 
სამხედრო მოსამსახურეების შემდეგი საჭიროებები:

a რამდენიმე სასწრაფო ოპერაციული მკურნალობა 
როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის გარეთ;

a გადაუდებელი  მედიკამენტოზური  მკურნალობი-
სათვის მედიკამენტების შეძენა;

a სარეაბილიტაციო კურსები როგორც დაჭრილე-
ბის, ასევე მათი არასრულწლოვანი შვილების 
ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად;

a ეტლის შესაძენად თანადაფინანსება ეტლით მო-
სარგებლისთვის;

a  საცხოვრებელი ფართის ადაპტირება;
a ამერიკულ სარეაბილიტაციო ცენტრში ქართველი 

ვეტერანების ვიზიტის თანადაფინანსება;
a პროფესიული გადამზადების მიზნით, ინგლისური 

ენის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება.

ყოველივე ეს ფონდთან ერთად, სახელმწიფოს, 
ბიზნესისა და საზოგადოების ერთობლივი ძალის-
ხმევით განხორციელდა. 

„დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი“ 
დიდ მადლობას უხდის ყველას, ვინც შეუერთდა 
ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობას 2019 წლის 
განმავლობაში.



During 2019 the amount of donations were 
293,600.00 GEL to support Georgian wounded/in-
jured veterans, military service men and women for 
the following cases: 

a Several urgent surgeries in Georgia, as well 
as outside the country;

a Provision with medicines for urgent health-
care cases;

a Rehabilitation courses for wounded veter-
ans and soldiers as well as their underage 
children;

a Purchase of a special mechanical wheel-
chair;

a Adapting of a living space;
a Visit of Georgian veterans in American reha-

bilitation center;
a Courses of English language for profession-

al requalification. 

Together with the fund all the above men-
tioned was made by the entire efforts of the 
state, business and society.

“Wounded Warrior Support Foundation” ex-
tends profound gratitude to everyone, who 
contributed to the activities of the fund 
during 2019.
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