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სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი
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სახელი, გვარი
ნათელა შავაძე
მალვინა მელაძე
ასლან ვაშაყმაძე
ავთანდილ ბოლქვაძე
ნიაზი ბეჯანოვი
რენატი ომაროვი
ყურვან ისკანდაროვი
ცისანა ტაკიძე
ნინო მოისწრაფიშვილი
ნინო როგავა
თამარ ურუშაძე
დიმიტრი ლომაური
მეგი მჭედლიძე
მიხეილ ტყავაძე
ტიტე გედენიძე
გელა გიგაური
ივანე მიდოდაშვილი
ზურაბ პაპუნაშვილი
ვახტანგი ლეშკაშელი
ზაქარია ენუქაშვილი
გიორგი მუმლაური
ზაზა მურველაშვილი
ცისკარა უგრეხელიძე
ნუგზარ ბეჯანოვი
ბაადურ გულიაშვილი
არჩილი გულიაშვილი
თამთა მოდებაძე
ნიკა ნოზაძე
ეკატერინე ქენქაძე‐ლაზარიაშვილი
თინა სურმავა
გენადი ფაშაევი
კობა დარჩიაშვილი
სესილი მამიტაშვილი
ნანა კაჭარავა
თინათინ ქოროღლიშვილი
მზია პაპაშვილი
ელიზა მანაგაძე
მაია ბაწილაშვილი
თამარ კეკელიძე
ეთერი ფასურიშვილი
მარიამი კუპატაძე
ანა ხალვაში
ვარლამ პაიჭაძე
ვერა აბრამიძე
თამარ მაჭარაშვილი
ნათია ბუწაშვილი
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ზაალ ხავთასი
ლია ჩაკალოვი
თემურ გაგუა
მარიკა ბოლაშვილი
ანა მელაძე
ავთანდილ მოისწრაფიშვილი
მარიამ გიუნაშვილი
მარიამი მძინარაშვილი
ანა ჩქოტუა
თეა ბარათელი
ქეთევან ხუროშვილი
ია ჩლაჩიძე
გივი ლორთქიფანიძე
ციცინო გავაშელიშვილი
ანკა ნეკერაშვილი
ნინო გზირიშვილი
ნინო კიკნაძე
თამარ თათოშვილი
ქეთევანი ქორიძე
მერი სირაძე
ნინო ღაჭავა
ნუკრი მამესწარაშვილი
თეკლა ტყემალაძე
ანა გიუნაშვილი
ბექა მექერიშვილი
ნიკოლოზ კოპაძე
ნიამადინ იუსუბოვი
სანან ხალილოვი
ნეიმატ ხასიევი
სამირ ისკანდაროვი
ხასი ოვჩიევი
ციცინო კენკებაშვილი
გელა ჯინჭარაშვილი
ნინო მათურელი
ზაზა ორბელაძე
ნინო პაქსაშვილი
თამარ ღერკენაშვილი
თამუნა ჯაფარიძე
ნინო სუხიაშვილი
ნანა ნარიმანაშვილი
თინა მამუკელაშვილი
ნანა ღვინიაშვილი
გიორგი თევდორაშვილი
ზურაბ გნოლიძე
ვალოდია გოგავა
ანანო დარსაველიძე
გაბრიელ ნადირაძე
ნანა ტუშური
ნანა გაბისონია
გენადი დარსალია
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ვარდო მართალიშვილი
ნინო ქორიძე
მირზა ჯინჭარაძე
ჯუმბერ ცენტერაძე
კახაბერ ვასაძე
გენადი კონცელიძე
ედვარდ თედორაძე
ლუიზა ჯაიანი
გოჩა ქათამაძე
ლალი ხალვაში
ზაზა ბაგრატიონი
ჯაბა შაინიძე
მამუკა ხახუტაიშვილი
ჯეირან წულუკიძე
ვიტალი შავიშვილი
ედუარდ ნოღაიდელი
ნინო რომანაძე
რევაზ ჯალაღანია

