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„დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის“ 
სპეციალური საქველმოქმედო ნომერი - 0 901 777 771. 
სილქნეტის მობილური და ფიქსირებული სატელეფონო 
ქსელის აბონენტების მიერ 0 901 777 771 ნომერზე 
განხორციელებული თითო ზარიდან შემოსულ ერთ ლარს 
სილქნეტი სრულად რიცხავს ფონდის ანგარიშზე.
 
Special charity number of “Wounded Warrior Support 
Foundation” - 0 901 777 771.
Mobile and fixed line subscribers of Silknet can donate 1 
GEL by dialing 0 901 777 771. Silknet will contribute the 
entire amount from the calls to the bank account of the 
foundation.

0 901 777 771



სამშობლოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაჭრილი მეომრები 
ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს ფასეულობას 
- თავისუფლებისა და მშვიდობის სიმბოლოს წარმოადგენენ, 
რომელთა მიმართ მადლიერების და მხარდაჭერის გამოხატვა 
ყველა მოქალაქის საპატიო მოვალეობაა. ამ საკითხში ბიზნესის, 
როგორც კორპორაციული მოქალაქის როლი, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია.

Warriors wounded at the battles for our Nation’s freedom and unity are the 
most valuable assets of our county – they represent the symbols of free-
dom and peace. It is an honorable duty of every single citizen to express 
our deepest gratitude and support. In the regard of the latter, support of 
the business sector as a corporate citizen is especially vital.



ხშირად შეიძლება არც კი ვიცნობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დამოუკიდებელი 
საქართველოს არსებობის დღიდან ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას ბრძოლის 
ველზე გმირულად იცავდნენ.
ბევრი მათგანი ამ ომებს შეეწირა და მათი სახელი უკვდავია ჩვენთვის. თუმცა, 
საბედნიეროდ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ბოლო წლებში ჩვენი ქვეყნის 
დასაცავად იბრძოდნენ და დღეს ჩვენს გვერდით არიან. ისინი განსაკუთრებულად 
საამაყოები არიან. მათი არსებობა გვიქმნის განცდას და მაგალითს, რომ 
ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან მონაპოვარს - დამოუკიდებლობას, საფრთხე 
არ დაემუქრება.
ფონდი ეტაპობრივად წარუდგენს საზოგადოებას გაწეული საქმიანობის შედეგებს. 
ეს იქნება გამჭვირვალე და ყველასათვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია.



Often, we may not know in person those heroes, who used to fight for freedom 
of our country from the day of Georgia’s independence.
Many of them gave their lives for the sake of freedom and their names will never 
pass into oblivion. But there are those, who defended our nation in wars for unity 
and freedom and they are back, living beside us. We are proud of them. Their 
existence gives us strength and belief that our main attainment – sovereignty, 
is being unshakable.
The foundation will publish its activities stage by stage. These reports will be 
transparent and accessible to all.





სხვადასხვა წლებში, სამშობლოს მთლიანო- 
ბისთვის მებრძოლი დაჭრილი მეომრების 
თანადგომისთვის კერძო სექტორის მხარდაჭერა 
ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ 
დააფუძნა სილქნეტმა „დაჭრილ მებრძოლთა 
თანადგომის ფონდი“, რომლის საქმიანობისთვის, 
ყოველწლიურად, სულ მცირე, 120 000 ლარს 
გაიღებს და დროთა განმავლობაში, იზრუნებს ამ 
თანხის გაზრდაზე. საზოგადოების გაერთიანებული 
ძალისხმევით და კეთილი ნებით შესაძლებელია 
მეტის გაკეთება. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია 
კერძო სექტორის, სახელმწიფოსა და ჩვენი 
საზოგადოების თითოეულ წევრის ძალისხმევა და 
კეთილი ნება. ყველა მსურველს აქვს საშუალება, 
ფონდის ანგარიშზე შეიტანოს ნებისმიერი 
ოდენობის თანხა.

Support from private sector to those who used 
to fight for freedom of our country at different 
wars, is very important. Therefore, Silknet took the 
initiative to found the “Wounded Warrior Support 
Foundation” with at least, 120 000 GEL of yearly 
donation for activities of the foundation. Company 
also undertakes to increase this amount gradually. 
More can be done by united efforts and goodwill of 
society. In doing so, it is vitally important, that all 
of us – private sector, state and each member of 
society join our forces. Anyone, who would like to 
volunteer in supporting, can donate any amount 
to the bank account of the foundation. 



„დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის 
ფონდის“ მისიაა მოემსახუროს 
საქართველოს ჯარში მომსახურე 
ყველა დროის დაჭრილ მეომარს 
და მათ არასრულწლოვან შვილებს. 
დაეხმაროს მათ  ახალ სამოქალაქო 
ცხოვრებაში ინტეგრაციას და ხელი 
შეუწყოს მათ დამოუკიდებელ, 
სრულფასოვან საზოგადოების 
წევრებად ჩამოყალიბებას, მოიზიდოს 
თანხები და უზრუნველყოს მათი 
ღირსეული ყოფა.

Mission of the “Wounded Warrior 
Support Foundation” is to support 
wounded soldiers serving in Georgian 
army at all times and their underage 
children, support their integration to new 
civil life as the independent members 
of society of full value, raise funds and 
ensure the worthy being of our wounded 
warriors.

ჩვენი მისია 
Our Mission





 ჩვენი მიზანია ვიზრუნოთ ისეთ საკითხებზე 
როგორიცაა:
- უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული გადამზადების 
კურსების დაფინანსება/თანადაფინანსება;
- სამედიცინო დახმარება. ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაბამისი გარემოს 
შექმნა დაზიანებებიდან გამომდინარე (საცხოვრებელი 
ბინების ადაპტირება, პანდუსის მოწყობა, საჭირო 
დამხმარე ინვენტარით უზრუნველყოფა);
- არასრულწლოვანი შვილების სამედიცინო დახმარება. 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, 
შესაბამისი გარემოს შექმნა საჭიროებიდან 
გამომდინარე (საცხოვრებელი ბინების ადაპტირება, 
პანდუსის მოწყობა, საჭირო დამხმარე ინვენტარით 
უზრუნველყოფა);

Our Aim is to take care of the following issues:
- Financing/co-financing of higher education and 
professional requalification courses;
- Medical support, improving health condition, provide 
relevant environment based on the type of injury (adaptation 
of  living environment, construction of ramp, provision with 
necessary supplementary inventory)
- Medical support for their under-aged children, improving 
health condition, provide relevant environment based on the 
type of injury (adaptation of  living environment, constructon 
of ramp, provision with necessary supplementary 
inventory).

ჩვენი მიზანი
Our Aim 





საქართველოს შეიარაღებული ძალების მძიმე ხარისხის დაზიანების მქონე სამხედრო 
მოსამსახურეებს და მათ არასრულწლოვან შვილებს.

ვეტერანის სტატუსის მქონე პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ პირებს და მათ 
არასრულწლოვან შვილებს.

Acting military servants of Georgian Armed Forces, with heavy injuries and their underage 
children.

Military servants with limited abilities - holders of first and second class veteran’s status 
and their underage children.

ვის ვეხმარებით?
Who We Support?

ფონდის  კრიტერიუმები
Criteria of the Foundation



საქართველოს შეიარაღებული ძალების 
დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო 
მოსამსახურეთა და ვეტერანის სტატუსის 
მქონე პირთა უმაღლესი განათლებისა და 
პროფესიული გადამზადების კურსების 
დაფინანსება/თანადაფინანსება;

საქართველოს შეიარაღებული ძალების 
დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო 
მოსამსახურეთა და ვეტერანის სტატუსის 
მქონე პირთა სამედიცინო დახმარება 
საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, შესაბამისი გარემოს 
შექმნა დაზიანებებიდან გამომდინარე 
(საცხოვრებელი ბინების ადაპტირება, 
პანდუსის მოწყობა, საჭირო დამხმარე 
ინვენტარით უზრუნველყოფა)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების 
დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო 
მოსამსახურეების, ვეტერანის სტატუსის 
მქონე პირების არასრულწლოვანი 
შვილების სამედიცინო დახმარება. 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, შესაბამისი გარემოს 
შექმნა საჭიროებიდან გამომდინარე 
(საცხოვრებელი ბინების ადაპტირება, 
პანდუსის მოწყობა, საჭირო დამხმარე 

ინვენტარით უზრუნველყოფა)
 By financing/co-financing higher education 
and professional re-qualification courses 
for heavily insured actual military servants 
of Georgian Armed Forces and military 
servants holding veteran’s status;

By medical assistance based on needs 
of heavily insured actual military servants 
of Georgian Armed Forces, and military 
servants holding veteran’s status. By 
improving their health condition, providing 
relevant environment based on the type of 
injury (adaptation of  living environment, 
construction of ramp, provision with 
necessary supplementary inventory);

By medical assistance based on needs of 
underage children of actual military servants 
of Georgian Armed Forces, who have heavy 
injuries and military servants holding 
veteran’s status, improving their health 
condition, provide relevant environment 
based on the type of injury (adaptation of  
living environment, construction of ramp, 
provision with necessary supplementary 
inventory);

რითი ვეხმარებით?
How We Support?



ყველა მსურველს აქვს საშუალება, ფონდის ანგარიშზე შეიტანოს ნებისმიერი 
ოდენობის თანხა. ფონდის საბანკო რეკვიზიტები მოცემულია ფონდის ვებ 
გვერდზე - www.wwsf.ge. ფონდი ეტაპობრივად წარუდგენს საზოგადოებას გაწეული 
საქმიანობის შედეგებს, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და ყველასათვის 
ხელმისაწვდომი.
 
Anyone, who would like to volunteer, can donate any amount to the bank account 
of the foundation. Bank account of the foundation can be found on the web 
site – www.wwsf.ge. The foundation will publish its activities stage by stage. 
These reports will be transparent and accessible to all.

როგორ აღმოვუჩინოთ 
მხარდაჭერა ფონდის 
საქმიანობას
How Can We Support the
Activities of the Foundation



გიორგი რამიშვილი
გამგეობის თავმჯდომარე
გამგეობის წევრი    

Giorgi Ramishvili
Head of Supervisory Board
Member

დავით მამულაიშვილი
გენერალური დირექტორი
გამგეობის წევრი

David Mamulaishvili
General Director
Member

პაატა პატიაშვილი
თანადამფუძნებელი

Paata Patiashvili
Co-founder

გიორგი ჭირაქაძე
გამგეობის წევრი

George Chirakadze
Member

ალექსი თოფურია 
გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე  
გამგეობის წევრი

Alex Topuria
Deputy Head of Supervisory Board
Member

ფონდის მმართველობა
Supervisory Board



www.wwsf.ge

0 901 777 771
Special charity number of 

“Wounded Warrior Support Foundation” 

„დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი“
სპეციალური საქველმოქმედო ნომერი 


