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სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი
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სახელი, გვარი
ლუიზა ბარაბაძე
მახარე ძულიაშვილი
ჯიმშერ წამალაშვილი
რეზო მესაბლიშვილი
ლია ჭკადუა
ზულფია ოსმანოვა
ნეჟნა გოგიაშვილი
ეკატერინე ვარძიაშვილი
ნინო მელიქიშვილი
მარინა ბაბაიანცი
მარიამ ბიჭიაშვილი
მანუჩარ ტაბარუკიშვილი
ფოლად ახმედოვი
ნინო პაპიაშვილი
მაია ხითარიშვილი
მზევინარ ბუბუტეიშვილი
ხათუნა გაგნიძე
ნია ორკოდაშვილი
ქეთევან მირესაშვილი
ნათელა ყირიმელაშვილი
ანზორი გოდიშვილი
მზია თანიაშვილი
რაული თათარაშვილი
ირინა ხარძეიშვილი
ფირუზ ურიანოვი
ალიხან კარაკოვი
ქენულ გასანოვა
თამარ იორდანიშვილი
მარიამ ხიჩაკაძე
სალომე ბარბაქაძე
მირანდა მოდებაძე
ილია გაბუნია
დავით ლონდარიძე
მარიამი რომანაძე
მაკა ჩხაპელია
მაია კურტანიძე
ნატალია რაზმაძე
დავითი პაპიძე
ქეთევან თურქაძე
თინათინ გეწაძე
მათე ჭანტურიძე
მანანა ბერაძე
იზოლდა ჩარგაზია
ანზორი ბარბაქაძე
რევაზი მიქაძე
თორნიკე ბესელია
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ელენა გვაზავა
მამიშ იბრაგიმოვი
ფარიკ მურსაკულოვი
ელვინ გასანოვი
ნურლან მეხტიევი
ტოილუ ალიევი
შახბადდინ აბდურახმანოვი
რუსტამ ფაშაევი
ორუჯ ვალიევი
თამარი ხეხელაშვილი
რომან ნოვრუზოვი
თამაზ ჯიოშვილი
სელიმხან გუსეინოვი
ვუგარ აბდულაევი
ტოგრულ ხატინოვი
მამედ შაქაროვი
ფამილ ნაიბოვი
ომარ იუსუბოვი
ქამანდარ მადნაევი
ნორა ლობჯანიძე
ელვინ ალშანოვი
ერემია კოღუაშვილი
ნარგიზა ფანცხავა
მარიამი მუკბანიანი
გურამი არველაძე
ნატალია ჯანჯღავა
ხათუნა კობერიძე
ნინო ქარდავა
დარიკო ბენიძე
მიხეილ კინწურაშვილი
გიორგი ბენიძე
ამირან ჭელიძე
გიორგი კანდელაკი
გურანდა ყიფიანი
ბესიკ გაბრიჩიძე
ლევანი ჭეიშვილი
ნანა ხვისტანი
შორენა ჭეიშვილი
გალაქტიონ ხარაბაძე
ვარლამი შველიძე
ამირან კოვზირიძე
ვასილი მხეცაძე
მურთაზი ლელაძე
გიორგი სოფრომაძე
მურად კეპულაძე
ზურაბ ანდრიაძე
სერგო ნიქაბაძე
ხვიჩა ჩიხლაძე
ცირა ჩოგოვაძე
მამუკა მაცაბერიძე
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ავთანდილ გაბუნია
ლუიზა ხუნდაძე
ნაზიბროლა კუპატაძე
თამაზ ჩიხლაძე
ნათია ჯიმშელეიშვილი
ელმირა გორდულაძე
ევდოკია გიუაშვილი
გელა სირბილაძე
დავით გოცირიძე
დავით ოგანეზიანი
მარლენ ქაფიანიძე
ნოდარ ფაილოძე
ხვიჩა ქომეთიანი
ჯაბა თუმანიშვილი
გივი მათოშვილი
გოჩა ხარაიშვილი
პაატა პაკაცოშვილი
ბონდო პართენიშვილი
ლელა ხუციშვილი
ანა ბოკუჩავა
მიკაილ მეხტიევი
ვიტალი კუპრავიშვილი
რამინ ბაირამოვი
ქეთევან ხმიადაშვილი
ეკატერინე მელაძე
ზოია ქერდიყოშვილი
თინათინ თანდიაშვილი
ანი ჯიოშვილი
თეონა ფანქველაშვილი
ნანა ცერცვაძე
ოთარ კვირიკაშვილი
ნინო გაგაძე
ნარგიზი გიორგაძე
არჩილ კუპრეიშვილი
ირაკლი ქანთარია

