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დანართი # 02-911/2018
ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო
თანამეგობრობა
სახელი, გვარი
ნინო მეზვრიშვილი
ანნა ბერძენიშვილი
ნუგზარ გაროზაშვილი
მალხაზი სუმბაძე
მარიამი იმერლიშვილი
მზია ჩიდრაშვილი
ლევანი ბურდიაშვილი
ელიზბარი ბაიხანაშვილი
ანა მამალაშვილი
თამარ გრემელაშვილი
მზევინარი ლომიძე
გია ვახტანგიშვილი
გიორგი ბაბისაშვილი
მარეხი ზათიაშვილი
ელიკო მეტრეველი
ნატო თათულაშვილი
ნინო მაისურაძე
მზია გიუნაშვილი
მაყვალა ფოცხვერაშვილი
მაყვალა რაზიკაშვილი
თორნიკე ხუციშვილი
ნინო ბუჩუკური
ნიკოლოზ დალაქიშვილი
ნინო ჩიბუხაშვილი
ეკა გაროზაშვილი
შალვა ხვთისიაშვილი
თენგიზ ზვიადაური
ანნა ვარდანაშვილი
ქრისტინე ისმაილაშვილი
მიხეილი მაისურაძე
ნონა შიუკაშვილი
მურთაზ ჩხვიმიანი
თათია კბილაშვილი
გულნარა შავგულიძე
ქეთევან ბედოიძე
ნანი შიუკაშვილი
ნატალია ჭინჭარაშვილი
ცისმარ ხუციშვილი
მარიამი დოვლათოვი
ნანა მათურელი
ნანა ურმიშვილი
მარიამი ჩერნიკ
ნათია ბირკაძე
ლალი ჟვანია
გულიზა დოლბაძე
ნორა ბარბაქაძე
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ქეთევან კობახიძე
დომინიკა ოდიშვილი
ნინო ყვავაძე
სალომე გოცირიძე
მარინე ლაზაშვილი
ნინო მიქელაძე
ნანული გილიგაშვილი
ლელა სალბიშვილი
ნინო ლოლაძე
ხათუნა ჯანჯღავა
მარინე კობაიძე
ნინო წიკლაური
ნათია ჭელიძე
ვალენტინა ნაჭყებია
ფიქრია ხორნაული
ნატალია ლომაშვილი
მანანა ბანძელაძე
იური ბანძელაძე
ჟუჟუნა ქვრივიშვილი
დავით გამრეკელაშვილი
ლევან კახელი
ოლღა კისელარ
ნოდარ ლომაძე
მარიამ ყველაშვილი
დავით სადაღაშვილი
მაია მშვენიერიძე
ლევან სკანაძე
ლელა სუხიტაშვილი
გიორგი კიკნაძე
ციალა ქოთოლაშვილი
მარიამი მელაძე
ნინო დოლიძე
ლევანი მელიაშვილი
მაია გონგაძე
ილონა ჯაგარიანი
დიმიტრი ჯანელიძე
თინათინ კოტეტიშვილი
ცირა ლობჟანიძე
ალეკო კუჭუხიძე
ელგუჯა კვიცარიძე
თამუნა ძამსაშვილი
არჩილ ნაპირელი
იზოლდა ელიზარაშვილი
ნინო ჩომახაშვილი
ნინო ჭამიაშვილი
მაკა მანგოშვილი
ეკატერინე აფთარაშვილი
ტარიელ გაბიტაშვილი
ფიქრია მოსულიშვილი
მარიამი ელიზარაშვილი
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ლალი ჩიკვაიძე
მზია თათრიშვილი
თეონა თათელიშვილი
მაკა ჯაჭვაძე
კობა ფურცელაძე
გულნარა სანიშვილი
რუსუდანი კაკიაშვილი
ილია ჩიკვილაძე
შენგელი ბუზალაძე
თინათინი ბააცაშვილი
გელა გაგუა
ირაკლი მარგველაშვილი
ირინე ჩეჩელაშვილი
იზოლდა შალამბერიძე
მერაბ ფესტვენიძე
მარიამი ქვაჩაკიძე
ალექსანდრე ჩირგაძე
ნინა კუჭავა
ნელი ჯიშკარიანი‐ჯიმშელეიშვილი
ნაზი სულამანიძე
იზოლდა ჭილაია
რევაზ ხალიანი
გიორგი ყვირილიანი
გიგლა ბზიკაძე
ლევან ჯიმშელეიშვილი
მირანდა აიგრო
კირილე შვანგირაძე
ინგა ჯიმშელეიშვილი
ირენა კუხალაშვილი
ჯამბულ ტყაბლაძე
ნანი შვანგირაძე
ხათუნა შალამბერიძე
სოფიო ჭეიშვილი
მზევინარ კუჭუხიძე

