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სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი
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სახელი, გვარი
კახაბერ ლომიძე
ნუგზარი მურვანიძე
ლუდმილა როგავა
ნანი სალუქვაძე
ვალოდია სახეიშვილი
თამარი წულაია
ჟანა შენგელია
ნანა ქობალია
ნუნუ გაბრიჭიძე
მალხაზი ჭანტურია
ფატმანი კაკაშვილი
ნაზიბროლა ქარაია
გოჩა გველესიანი
ამირან ასკაროვი
როინ სალამაშვილი
ლანა ქენქაძე
თამარ გურგენიძე‐ტურაშვილი
სოფიო ქურთაული
ნინო მეგრელიშვილი
ზაზა წინამძღვრიშვილი
ანნა ახლოური
იამზე ხუციშვილი
სალომე ბასიაშვილი
ლილი ჭინჭარაული
ია ჩერქეზიშვილი
ეკატერინე ორბელაშვილი
ბადრი შახმურათ ოღლი
ლაურა შუკაკიძე
ნინო ყორბესაშვილი
თამარი მასურაშვილი
ნინო იქინჯი
ნათია ავდიევი
იამზე ქოქაშვილი
ანგელინა დიდიშვილი
მაია ბიტარიშვილი
ნიკოლოზ მაზანაშვილი
ზურაბ გელიტაშვილი
ნატო ტურაშვილი
მანანა ბეგლარაშვილი
ვალერიანი არზიანი
ლინა ელბაქიძე
ნანა რთველიაშვილი
ჯამბულა სოინ ოღლი
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ასმათ ბურაშვილი
ეკატერინე აფციაური
ხატია ბაინდურაშვილი
შალვა აფციაური
ქეთევან გოჭოშვილი
გოჩა წითლანაძე
მადონა გელაძე
მიხეილი ქამაშიძე
გაიანე ვოსკანიან
სილვა სააკიან
მზია იველაშვილი
მაია კოხოძე
მაია ახვლედიანი
სალომე თავაძე
სოფიო ჩხობაძე
გივი კაკაურიძე
მზია ძაძუა
გელა გურაბანიძე
თამარი სვანიძე
ლუდანა ჭოლაძე
დავით ქაროსანიძე
მერი ჟორჟოლიანი
მაგდა კოხრეიძე
ანა ჩალაძე
ბიძინა ნაკანი
კახაბერი მაჭარაშვილი
ზურაბი ბერაძე
ელგუჯა გელაშვილი
ზაზა ტაბატაძე
ელენა ბანცაძე
ჯემალი გაბუნია
ჯემალი კიკნაძე
ზაირა ტალახაძე
მარინა შავიძე
უშანგი გამრეკელაშვილი
თეიმურაზ მაღლაკელიძე
ნოდარი ბლუაშვილი
კობა სარალიძე
მარეხი ბარბაქაძე
გოჩა გელაშვილი
ნანა ორთოიძე
ფიქრია რეჭია
ლიანა სირბილაძე
ნინო მანაგაძე
მარინე მოდებაძე
ნესტანი მამრიკიშვილი
დარეჯანი ასათიანი
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თამარი რიჟამაძე
დემური ხოჯავა
შიო მელაძე
ირაკლი ვაშაყმაძე
ნინო ოქროპილაშვილი
აზა ხახალეიშვილი
იოსები ხუციშვილი
ჯანო ჟვანია
სალომე ჭანჭალეიშვილი
ნაირა ბახია
ინგა მარკოზია
ლუიზა კალანდია
თინა თირქია
ვარლამი დანელია
გოჩა მაისაია
დამირ ნაჭყებია
ტარიელ გვალია
ეკა მოსიავა

