
„ყველაფერი არჩევნებზე“

ააიპ  „საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და
სტუდენტთა პრფესიული კავშირი“



პროექტის მიზანი
• ძირითად მიზნად დასახული იქნა მოქალაქეთა საარჩევნო ცნობიერების 

ამაღლებაზე ორიენტირებული ინიციატივების განხორციელება, მათ შორის, 
საარჩევნო უფლებების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ხელშეწყობის 
მიზნით საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამების განხორციელება. 

• პროექტი ითვალისწინებდა მოქალაქეების ინფორმირებას შემდეგ 
საკითხებზე: საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა, აქტიური 
მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობის 
მნიშვნელობა, საარჩევნო უფლებები და რეალიზება, მედია და არჩევნები, 
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და მისი გავლენა წინა და პოსტარჩევნების 
პერიოდზე, საინფორმაციო შემეცნებითი კეისები, მაქსიმები, ფაქტები და 
სტატისტიკა არჩევნებზე, სახელმწიფო მოწყობა და არჩევითი ორგანოების 
ფორმირების წესი, საარჩევნო უფლებები და რეალიზება, გენდერული თანასწორობა 
არჩევნებში, ინკლუზიური არჩევნები, მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო 
პროცესში, არჩევნების უსაფრთხოება და ჩართული მხარეების როლი 
დემოკრატიული არჩევნების პოპულარიზაციისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
ზრდის უზრუნველსაყოფად.

• სილაბუსების მიხედვით,ტრენერებმა და საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა, თითო ჯგუფს 20 საათის განმავლობაში გააცნეს 
დემოკრატიული საარჩევნო პროცესების სახელმძღვანელო ძირითადი პრინციპები. 

პროექტის განხორციელების არეალი
ქ. თბილისი - საბურთალო



სამიზნე ჯგუფები

ქართველი

ექიმები მოხელეები
ფერმერები, ვეტერანები
იძულებით გადაადგილებული პირები

მოვაჭრეები
დიასახლისები
მძღოლები

პედაგოგები
სტუდენტები

უმუშევრები
პენსიონერები
პარტიების წარმომადგენლები



მონაწილეთა რაოდენობა
სულ 90 ბენეფიციარი
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I-IV ტრენინგები პირველ  სამიზნე 
ჯგუფთან - (21-24).10.2019

წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. 
თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში 
ბენეფიციარებთან ჩავატარეთ 
საინფორმაციო შეხვედრა სადაც პირველ 
რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, 
ხოლო შემდგომ, წინასწარ დამუშავებული 10 
მოდულის მიხედვით, გავაცანით 
საქართველოს არჩევნების ისტორია და 
აქტუალური საარჩევნო საკითები. კერძოდ, 
სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო 
განათლების ხარისხის, მოქალაქის მიერ 
თავისი სამოქალაქო ფუნქციის აღქმის 
უნარის უფრო სიღმისეულად გაგების და 
სახელმწიფოს ფორმირებაში მისი როლის 
განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა,
რამაც მოახდინა სამოქალაქო ცნობიერების 
განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის 
ოქტომბერში გასამართი საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნებისთვის. შეხვედრაზე 
ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში 
მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, 
ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი 
ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები.



კონტრიბუციით გათვალისწინებული 
ტრენინგი პირველ  სამიზნე ჯგუფთან 

25.10.2019

წინასწარ მომზადებული ინვენტარით
ქ. თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში, 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა საგრანტო პროექტების 
ფარგლებში ორგანიზებული კონტრიბუციის 
სახით, ბენეფიციარებს ხუთი საათის 
განმავლობაში გააცნეს ინფორმაციები 
დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის 
სახელმძღვანელო პრინციპების, მათ შორის, 
ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპის, 
საარჩევნო უფლებების რეალიზების 
მექანიზმების და ამომრჩევლის 
პერსონალური მონაცემების დაცვის 
უზრუნველყოფის შესახებ. შეხვედრაზე 
ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში 
მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, 
ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი 
ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები. 
შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა 
ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების 
რეესტრი. ბენეფიციარებს გადაეცათ კურსის 
გავლის შესაბამისობის სერთიფიკატები.



I-IV ტრენინგები მეორე სამიზნე ჯგუფთან - (28-31).10.2019

წინასწარ მომზადებული ინვენტარით, ქ. თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში ბენეფიციარებთან
ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა სადაც პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო
შემდგომ, წინასწარ დამუშავებული 10 მოდულის მიხედვით, გავაცანით საქართველოს არჩევნების ისტორია
და აქტუალური საარჩევნო საკითები. კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო განათლების
ხარისხის, მოქალაქის მიერ თავისი სამოქალაქო ფუნქციის აღქმის უნარის უფრო სიღრმისეულად გაგების და
სახელმწიფოს ფორმირებაში მისი როლის განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა, რამაც მოახდინა
სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებისთვის.

შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, 
ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების ბრენდირებული კალენდარი 
და ფლეშკები. შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი



• წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. 
თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში, 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა საგრანტო 
პროექტების ფარგლებში ორგანიზებული 
კონტრიბუციის სახით, ბენეფიციარებს 
ხუთი საათის განმავლობაში გააცნეს 
ინფორმაციები დემოკრატიული საარჩევნო 
პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპების, 
მათ შორის, ხმის მიცემის ფარულობის 
პრინციპის, საარჩევნო უფლებების 
რეალიზების მექანიზმების და 
ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების 
დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ.

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ 
მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  
სახელმძღვანელო ბროშურა, ბლოკნოტი, 
კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, 
დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები 

• ბენეფიციარებს გადაეცათ კურსის გავლის 
შესაბამისობის სერთიფიკატები.

კონტრიბუციით გათვალისწინებული ტრენინგი 
მეორე სამიზნე ჯგუფთან 01.11.2019



I-IV ტრენინგები მესამე სამიზნე 
ჯგუფთან (04-07).11.2019

• წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. თბილისის 
საბურთალოს ოლქის ოფისში ბენეფიციარებთან 
ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა სადაც პირველ 
რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო 
შემდგომ, წინასწარ დამუშავებული 10 მოდულის 
მიხედვით, გავაცანით საქართველოს არჩევნების 
ისტორია და აქტუალური საარჩევნო საკითები. კერძოდ, 
სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო განათლების 
ხარისხის, მოქალაქის მიერ თავისი სამოქალაქო 
ფუნქციის აღქმის უნარის უფრო სიღმისეულად გაგების 
და სახელმწიფოს ფორმირებაში მისი როლის 
განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა, რამაც 
მოახდინა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების 
ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის.

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს 
ჩანთაში მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, 
ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, 
დამატებით 2019-20 წლების ბრენდირებული 
კალენდარი და ფლეშკები 

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით 
დადასტურდა დასწრების რეესტრი



• წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. 
თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში, 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა საგრანტო 
პროექტების ფარგლებში ორგანიზებული 
კონტრიბუციის სახით, ბენეფიციარებს 
ხუთი საათის განმავლობაში გააცნეს 
ინფორმაციები დემოკრატიული საარჩევნო 
პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპების, 
მათ შორის, ხმის მიცემის ფარულობის 
პრინციპის, საარჩევნო უფლებების 
რეალიზების მექანიზმების და 
ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების 
დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ.

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ 
მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  
სახელმძღვანელო ბროშურა, ბლოკნოტი, 
კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, 
დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები 

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა 
ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების 
რეესტრი

• ბენეფიციარებს გადაეცათ კურსის გავლის 
შესაბამისობის სერთიფიკატები.

კონტრიბუციით 
გათვალისწინებული ტრენინგი 

მესამე სამიზნე ჯგუფთან 08.11.2019



წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში ბენეფიციარებთან 
ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა სადაც პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ, 
წინასწარ დამუშავებული 10 მოდულის მიხედვით, გავაცანით საქართველოს არჩევნების ისტორია და 
აქტუალური საარჩევნო საკითები. კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო განათლების ხარისხის, 
მოქალაქის მიერ თავისი სამოქალაქო ფუნქციის აღქმის უნარის უფრო სიღრმისეულად გაგების და 
სახელმწიფოს ფორმირებაში მისი როლის განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა, რამაც მოახდინა 
სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნებისთვის.

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, 
ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების ბრენდირებული 
კალენდარი და ფლეშკები 

• შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი

I-IV ტრენინგები მეოთხე სამიზნე ჯგუფთან (11-14).11.2019



წინასწარ მომზადებული ინვენტარით ქ. თბილისის საბურთალოს ოლქის ოფისში ბენეფიციარებთან 
ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა სადაც პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო 
შემდგომ, წინასწარ დამუშავებული 10 მოდულის მიხედვით, გავაცანით საქართველოს არჩევნების 
ისტორია და აქტუალური საარჩევნო საკითები. 

კონტრიბუციით გათვალისწინებული ტრენინგი მეოთხე სამიზნე ჯგუფთან 15.11.2019

კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო განათლების ხარისხის, მოქალაქის მიერ თავისი 
სამოქალაქო ფუნქციის აღქმის უნარის უფრო სიღრმისეულად გაგების და სახელმწიფოს 
ფორმირებაში მისი როლის განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა, რამაც მოახდინა სამოქალაქო 
ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნებისთვის.
შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  სახელმძღვანელო 
ბროშურა, ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები 
შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი



კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების საარჩევნო განათლების ხარისხის, მოქალაქის მიერ თავისი 
სამოქალაქო ფუნქციის აღქმის უნარის უფრო სიღრმისეულად გაგების და სახელმწიფოს 
ფორმირებაში მისი როლის განსაზღვრების მაღალი აუცილებლობა, რამაც მოახდინა სამოქალაქო 
ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნებისთვის.

შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში მოთავსებული  სახელმძღვანელო 
ბროშურა, ბლოკნოტი, კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, დამატებით 2019-20 წლების 
ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები 

შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი

I-IV ტრენინგები მეხუთე სამიზნე 
ჯგუფთან (18-21).11.2019

წინასწარ მომზადებული 
ინვენტარით ქ. თბილისის 
საბურთალოს ოლქის ოფისში 
ბენეფიციარებთან ჩავატარეთ 
საინფორმაციო შეხვედრა 
სადაც პირველ რიგში მოხდა 
გაცნობითი პრეზენტაცია, 
ხოლო შემდგომ, წინასწარ 
დამუშავებული 10 მოდულის 
მიხედვით, გავაცანით 
საქართველოს არჩევნების
ისტორია და აქტუალური 
საარჩევნო საკითები. 



კონტრიბუციით გათვალისწინებული
ტრენინგი მეხუთე სამიზნე ჯგუფთან

22.11.2019

წინასწარ მომზადებული ინვენტარით , ქ. თბილისის 
საბურთალოს ოლქის ოფისში, საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა საგრანტო პროექტების ფარგლებში
ორგანიზებული კონტრიბუციის სახით, ბენეფიციარებს ხუთი 
საათის განმავლობაში გააცნეს ინფორმაციები დემოკრატიული
საარჩევნო პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპების, მათ
შორის, ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპის, საარჩევნო
უფლებების რეალიზების მექანიზმების და ამომრჩევლის
პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ.
შეხვედრაზე ბენეფიციარებს დაურიგდათ მუყაოს ჩანთაში 
მოთავსებული  სახელმძღვანელო ბროშურა, ბლოკნოტი, 
კალმისტარი, საშლელიანი ფანქარი, დამატებით 2019-20 
წლების ბრენდირებული კალენდარი და ფლეშკები
შეხვედრაზე ბენეფიციარებმა ხელმოწერებით დადასტურდა 
დასწრების რეესტრი
ბენეფიციარებს გადაეცათ კურსის გავლის შესაბამისობის 
სერთიფიკატები.



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)
• ჩვენი პროექტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომ სურვილი გვქონდა

საქართველოს მოსახლეობაში ამაღლებულიყო საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი
ხარისხის არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, - პროექტის შედეგად მივაღწიეთ და
მივიღეთ ის ეფექტი, რომ პროექტში მონაწილე ფართო საზოგადოების განწყობა
ამაღლდა არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებასთან დამოკიდებულებაში.

• პროექტის მსვლელობისას (ჩატარებული ტრენინგების პირობებში) გამოკითხვის
მიხედვით, მონაწილეთა უმეტეს ნაწილს, მანამდე საარჩევნო პროცესებში ჩართვის
სურვილი განელებული ჰქონდა, თუმცა ჩვენი პროექტის შედეგად, ყველა დამსწრე
ბენეფიციარმა დაიწყო ახლებურად აზროვნება და დაისახა მოქმედება, რომ იგი გახდება
მისაბაძი და სამაგალითო იმ რეგიონში მაცხოვრებელი დანარჩენი ამომრჩევლისათვის.

• ჩვენი პროექტის შეხვედრებით დამუხტულმა ბენეფიციარებმა მიიღეს ერთი უმთავრესი
გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებზე თავიანთი ხმას საკუთარი სინდისისა და პატიოსნების
კარნახით მიუძღვნიან რჩეულ კანდიდატს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს მაგალითი გადამდები
გახდება და სხვა პასიური ამომრჩეველი ამ მაგალითის ძალას დაემორჩილება.
ელექტორატის ასეთი ერთსულოვნება საარჩევნო სუბიექტს მიანიჭებს მეტ
პასუხისგებლობასა და ვალდებულებას, რომ თავის ამომრჩევლის მიერ მონდობილი
მანდატი პირნათლად ატაროს, რაც თავისთავად ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას მოუტანს
და საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ არჩეული სახელისუფლო შტოების
შემოქმედებით კმაყოფილი იქნება. ასეთი შედეგები ნათლად წარმოაჩენს სასურველი
მიზნის მნიშვნელობას, რომლის მიღწევაც წინამდებარე პროექტით, განრიგით
განსაზღვრულ დროში დაისახა ჩვენმა ორგანიზაციამ და შესაბამისად ეფექტურად
შეასრულა. მიღწეული შედეგით ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოება და პროექტში
ჩართული ან მასთან დაკავშირებული თითოეული მოქალაქე.



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

ჩვენი პროექტის ეფექტურობა განაპირობა, მასში მაღალი
კვალიფიკაციის ტრენერების და ექსპერტების მონაწილეობამ და ასევე ამ
პროექტის ამსახველი ვიდეო-კლიპის ტრანსლირებამ სხვადასხვა
ტელევიზიებში, აღნიშნული პროექტის შესახებ ერთ-ერთ ტელევიზიაში
მომზადდა სპეციალური გადაცემაც პირდაპირ ეთერში.

(იხ. ლინკი https://drive.google.com/file/d/1Lzwro-

IkBQFH3r4fudQQp5MMzI6_gCty/view

მაგრამ პროექტის ეფეტურობა უმეტესად ბენეფიციარების მაღალმა
მოტივაციამ, მათმა ენთუზიაზმმა და მოწადინებამ განაპირობა, იმ
შემართებამ, რომლის შედეგად ისინი უფრო მეტად გახდნენ
საზოგადოების აქტიური წევრები, რითაც მათ ასევე გაუჩნდათ
სურვილი ჩვენს ორგანიზაციასთან ერთად სხვა პროექტებშიც
მონაწილეობაზე. ასეთი ეფექტური შედეგებით შესრულებული
პროექტი, უეჭველად განაპირობებს საარჩევნო პროცესებში
ელექტორატის თანამონაწილეობის ხასიათის დამკვიდრებას, აღწევს
დასახულ მიზანს და იმსახურებს ნდობას და გაგრძელებას. 

https://drive.google.com/file/d/1Lzwro-IkBQFH3r4fudQQp5MMzI6_gCty/view


გამოწვევები და გადაჭრის გზები

• მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად დასახული 
სტრატეგიისა და შესაბამისი გადაგმული ნაბიჯების წყალობით. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის 
მთავარი გამოწვევა, რომ სურვილი გვქონდა საქართველოს მოსახლეობაში ამაღლებულიყო 
საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, -
პროექტის შედეგად მივაღწიეთ და მივიღეთ ის ეფექტი, რომ პროექტში მონაწილე ფართო 
საზოგადოების განწყობა ამაღლდა არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებასთან 
დამოკიდებულებაში.

• პროექტის მსვლეობისას გამოკითხვის მიხედვით, მონაწილეთა უმეტეს ნაწილს საარჩევნო 
პროცსებში ჩართვის სურვილი განელებული ჰქონდა და ჩვენი პროექტის შედეგად, ყველა 
დამსწრე ბენეფიციარმა დაიწყო ახლებურად აზროვნება და მოქმედება. მათ გადაწყვიტეს 
გამხდარიყვნენ მისაბაძი და სამაგალითო იმ რეგიონში მაცხოვრებელი დანარჩენი 
მოქალაქეებისათვის. 

• ჩვენი პროექტის შეხვედრებით დამუხტულმა ბენეფიციარებმა მიიღეს ერთი უმთავრესი 
გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებზე თავიანთი ხმა საკუთარი სინდისისა და პატიოსნების 
კარნახით მიაკუთვნონ მათთვის რჩეულ კანდიდატს. 

• ეს მაგალითი  ნამდვილად გადამდები გახდება და სხვა პასიური ამომრჩეველი მაგალითის 
ძალას დაემორჩილება. ხოლო ელექტორატის ერთსულოვნება  არჩევნებში, საარჩევნო სუბიექტს 
მიანიჭებს მეტ პასუხისგებლობასა და ვალდებულებას, რომ თავის ამომრჩევლის მიერ 
მინდობილი მანდატი პირნათლად ატაროს, რაც თავისთავად ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას 
მოუტანს და საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ არჩეული სახელისუფლო შტოების 
შემოქმედებით კმაყოფილი დარჩება. 
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(+995) 599 572055

დიდი მადლობა ყურადღებისათვის!
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