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სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი
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სახელი, გვარი
სოლმაზ ისმაილოვა
ლიანა კაცაძე
ორუჯ აივაზოვი
მაია ნაგერვაძე
ნუნუ არავაძე
ლილი ერგემლიძე
ნათია შიუკაშვილი
ნინო ლობჟანიძე
გიგი გიგიტელაშვილი
ეკა ლომიძე
თამარი ჟამიაშვილი
თამარი ხოსმაზარაშვილი
თამარი ჩაველაშვილი
თინათინი არაქელოვი
ელიზბარ წულაია
ნინო ბუჩუკური
გიორგი თანიაშვილი
ზაირა ნარიმანიძე
ჯაბა ჯარიაშვილი
შოთა ნადირაშვილი
ივანე ბაჩანაშვილი
ნიკოლოზ ჩხუტიაშვილი
ავთანდილ ასამბაძე
თეიმურაზ დევაძე
ირაკლი დიდმანიძე
ფეზლი ლასტაკანიძე
უზეირ კახიძე
ჯიმშერ კირკიტაძე
ჯიმშერ მორთულაძე
ზურაბ ქონდარიძე
მარიკა სურმანიძე
იანა შავლოხაშვილი
ზაზა ბეჟანიძე
თენგიზ გორგაძე
ნანი იაკუბიძე
ციალა ნაკაშიძე
იური შარაძე
ილია ზოიძე
თამილა გორგაძე
თეა გორგაძე
ავთანდილ ხორავა
იამზე დიდმანიძე
ნარგიზ ბეჟანიძე
ომარ კაკაბაძე
მაია კაკაბაძე
გიზო ხარაბაძე
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მარინე ქოქოლაძე
მარიამ მიქელაძე
ფრიდონ იარაჯული
ნანული აბაშიძე
ნინო შარაძე
გიორგი ბურკენაძე
ზურაბ მურვანიძე
მზევინარ ფუტკარაძე
ბიძინა დევაძე
ალექსანდრე კორძაია
იამზე ჯანგირაშვილი
ბორის ძნელაძე
მამუკა ბასილაძე
ბესიკ დოლიძე
შუქრი ხონელია
შორენა ბედუკაძე
ტარიელ აფაქიძე
ავთანდილ აფაქიძე
თენგიზ თედორაძე
გიგა ომერაძე
სოსო მეზვრიშვილი
ნინო ჯაიანი
ბეჟან პაპიაშვილი
ზაურ ვარშანიძე
გიორგი მამინაიშვილი
გიორგი ზუროშვილი
ლეილა მამულაშვილი
თამარ ბუჩუკური
ირმა გოლოშვილი
სესილი ფარეხელაშვილი
ლელა მგელაშვილი
დავით გელიაშვილი
ელენე ბასილაშვილი
ანზორ ჩანადირი
გიორგი მუსაშვილი
ვასილ ესტატეშვილი
ნანა ველთაური
დალი სამაშვილი
ლევან ბანცური
ირინე ღანიაშვილი
ვახტანგ დვალი
გივი პაპკიაური
ტარიელ დუდაური
თემურ ნემსაძე
მაკა კუპრეიშვილი
მარინა ხურცილავა
ნინო ჩოჩია
თორნიკე კოპალეიშვილი
დავითი მანაგაძე
თედო მანაგაძე

97 ესმა გელაშვილი
98 ქეთევან ქველიაშვილი

