
“მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება 

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა 

და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით (GCP/GEO/007/EC) საგრანტო პროგრამის“ 

ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამოვლენილი გამარჯვებულები: 

 

1. აკაკი ჟამურელი 

2. გელა ქენქაძე 

3. ელიოზა ხოკრიშვილი 

4. ემზარ იმნაძე 

5. თამარ ჩიტიშვილი 

6. თამარი წიპტაური 

7. თამრიკო ბალხამიშვილი 

8. თინა ბალხამიშვილი 

9. მალხაზ ტატუნაშვილი 

10. მერაბი კასრაძე 

11. ნინო ხალიბეგაშვილი 

12. რამინ ოღაძე 

13. ფატიმა ტატუნაშვილი 

14. გიორგი ბიტიაშვილი 

15. დიანა ძერყორაშვილი 

16. ელიზბარ ჭავჭავაძე 

17. ვალიდა ტატუნაშვილი 

18. ნუგზარ პაპიაშვილი ჯგუფური 

19. ონისე ფსუტური 

20. ზურაბი ძერყორაშვილი 

21. იოსებ პავლიაშვილი 

22. მაია ნათაძე 

23. ნათელა დიდებაშვილი 

24. ნიკა აბაკელია  

25. ალმასხან მანაგაძე  

26. ბესიკ ხოჭავა  

27. გელა კვარაცხელია  

28. თემურ ხეცურიანი  

29. კობა უგრეხელიძე  

30. კოტე ბზიკაძე  

31. ლარისა კოპალიანი  

32. ლიანა აბულაძე  

33. ლიკა ფარულუა  

34. მაკა ჩარგაზია  

35. მარიამ ნემსიწვერიძე  

36. მურთაზ მამარდაშვილი  

37. ნანული გოგოხია  

38. უჩა ფერცულიანი  



39. ფატმან ჯიშკარიანი  

40. ხათუნა მამარდაშვილი  

41. ბესიკ ხუნწარია  

42. ვაჟა ნაჭყებია  

43. როზა შამუგია  

44. გურამ გუჩუა  

45. გენო კვეკვესკირი  

46. ბაკური ჯანჯღავა  

47. ელისო ხარზიანის, ჟუჟუნა გედენიძის, ჯემალ თოდუას ჯგუფური განაცხადი; 

48. მაიზერ კვანჭიანი  

49. მარინე ლაგვილავა, რემიკო ეზუგბაია, ასმათი ბიგვავა ჯგუფური განაცხადი; 

50. მაყვალა ფილია  

51. მერაბ ზაქარაიას, შაქრო ცხადაიას, გიორგი ზაქარაიას ჯგუფური განაცხადი. 

52. შოთა ფეხშველაშვილი  

53. გენადი კასრაძე  

54. მანუჩარ ოთინაშვილი  

55. ნუგზარ გოგიძე  

56. გიორგი ცოტნიაშვილი  

57. თამაზ კახნიაშვილი  

58. აჩიკო დვალიშვილი  

59. სისონა გასვიანი  

60. ავთანდილ გოგიძე  

61. ჯიმშერ ყოჩიშვილი  

62. შალვა ბაბუციძე  

63. მეგი მეტრეველი  

64. ელიზავეტა რომელაშვილი  

65. სერგო ტეტუნაშვილი  

66. კობა ზანგალაძე  

67. ლენა ბერუაშვილი  

68. გიორგი კახნიაშვილი  

69. თამაზ ლაფაჩი  

70. ქეთევან მაისურაძე  

71. შოთა გოჩაშვილი  

72. ნოშრევან ჩიხლაძე  

73. მალხაზ ხუბულური  

74. გიზო ბლიაძე  

75. თამაზ ღამბაშიძე  

76. ბეგლარ კვაღინიძე  

77. მაკა ბერუაშვილი  



78. ტერეზა ბერუაშვილი  

79. ზურაბ მელანაშვილი  

80. ხათუნა მინდიაშვილი  

81. ზვიად ბაბუციძე  

82. მზია ასკილაშვილი  

83. თამარ ჯოჯიშვილი  

84. ჯემალ ბაბუციძე  

85. მარინა ტერაშვილი  

86. ფატიმა მარიამიძე  

87. ავთანდილ ფეხშველაშვილი  

88. ეფემია მჭედლიძე  

89. ნანული გოგიძე  

90. თამაზ თუთარაშვილი  

91. ვარა ბერუაშვილი  

92. თინათინ ჩუმაშვილი  

93. მაია ინაური  

94. თენგიზ ბასიშვილი  

95. თემურ გერლიანი  

96. რუსუდან მიდოდაშვილი  

97. დალი ბაშარული  

98. ზურაბ ღერკენაშვილი  

99. ირაკლი ხეთაგური  

100. ელგუჯა ბერუაშვილი  

 

 


