
 
 

“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. ზურაბი ძერყორაშვილი; 

2. ლამარა ზაქარაია; 

3. ლია ჭანტურია; 

4. ნინო კოპალიანი; 

5. ონისე ფსუტური; 

6. სიმონა გაბრიელაშვილის, ცისანა ბედოევას და ზურაბ გვრიტიშვილის 

ჯგუფური განაცხადი; 

7. ჯონი წინამძღვრიშვილის, ბეჟან მილაძის და ნინო წინამძღვრიშვილის 

ჯგუფური განაცხადი; 

8. ალექსი ხეთაგური; 

9. ბესიკ ბულისკერია; 

10. იოსებ პავლიაშვილი; 

11. აკაკი ჟამურელი; 

12. გიორგი ბიტიაშვილი; 

13. ევგენია სულაბერიძე; 

14. ვენერა ოღაძე; 

15. თამრიკო ბალხამიშვილი; 

16. თინა პავლიაშვილი; 

17. მზია ფსუტური; 

18. ტატო ჩიტიშვილი; 

19. ვლადიმერ შავერზაშვილი; 

20. თამარ ზარიძე; 

21. თინათინ ბირჩაძე; 

22. იულია ოსეფოვი; 

23. ნაზი ბაბუციძე; 

24. ნათელა დიდებაშვილი; 

25. ნაირა ჯერანოვი; 

26. ნონა მერაბიშვილი; 

27. ჯამლეტი პავლიაშვილი; 

28. ჯუმბერი ბალხამიშვილი; 



 
29. ლომზარი გიგაური; 

30. მარეხი მორბედაძე; 

31. ნინო მეტრეველი; 

32. ჯემალი ზანგურაშვილი; 

33. ანდრო მინდიაშვილი; 

34. გელა ქენქაძე; 

35. გიორგი ბაბუციძე; 

36. გიორგი ბერიანიძე; 

37. გიორგი ტრამაკიძე; 

38. გიორგი ქუტაშვილი; 

39. დომენტი ლაფაჩი; 

40. ელიოზა ხოკრიშვილი; 

41. ვლადიმერ ჩოფლიანი ; 

42. ვლადიმერ ჭულუხაძე; 

43. ზაური ცირეკიძე; 

44. ზინაიდა მეტრეველი; 

45. თამაზი კახნიაშვილი; 

46. თემურ ბაბუციძე; 

47. თემური ჭულუხაძე; 

48. თინა ბალხამიშვილი; 

49. თინიკო მიდელაშვილი; 

50. ლევან კასრაძე; 

51. ლია ხერკელაძე; 

52. ნანა კახნიაშვილი; 

53. ნარგიზა კასრაძე; 

54. ნიკოლოზ დოლიშვილი; 

55. ნოდარ მარტიაშვილი; 

56. ნოდარი ილურიძე; 

57. რამაზი ბერიანიძე; 

58. რობიზონ საბიაშვილი; 

59. ქეთევან ბურდული; 

60. შავლეგი ჩიტიშვილი; 

61. შოთა საბიაშვილი; 

62. ციალა შერმადინი; 

63. ჰამლეტი კახნიაშვილი; 

64. ემზარი სვანიძე; 

65. თათია ტატუნაშვილი; 



 
66. თამილა კობაურის, გოჩა ქუტაშვილის, ლია ჩარაშვილის ჯგუფური განაცხადი; 

67. ნონა ქურთაევა; 

68. ხატია გადელია; 

69. ანასტასია ოქროპირიძე; 

70. ანელი მაზმიშვილი; 

71. ბეგლარ ბორცვაძე; 

72. გელა ცაციაშვილი; 

73. გენადი კასრაძე; 

74. გია რომელაშვილი; 

75. გივი კობალაძის, ასმათ ხადურის, ვერნიკა მალიკოვის ჯგუფური განაცხადი; 

76. გივი ჯალაბაძე; 

77. გიორგი ჯაფარიძე; 

78. გულნაზი ბერუაშვილი; 

79. ეთერი ბერუაშვილი; 

80. ეკა გოგიძე; 

81. ვალიევი ხანძერიფა; 

82. ვასო ჭულუხაძე; 

83. ვახტანგი ლაზარაშვილი; 

84. ვინორა ჯავახიშვილი; 

85. თეა ინდუაშვილი; 

86. იანა ოქრუაშვილი; 

87. ირაკლი ჩხვიმიანი; 

88. კახა კახნიაშვილი; 

89. კობა ზანგალაძე; 

90. ლელა ხადური; 

91. ლილი ასანიძე; 

92. მაია თორდუა; 

93. მალხაზ ხუბულური; 

94. მამუკა გვენცაძე; 

95. მარკოზ არღვლიანი; 

96. მერაბ კოპალიანი; 

97. ნაზიკო ლაფაჩი; 

98. ნანა ზუბაშვილი; 

99. ნატალია ჯაშაშვილი; 

100. ნატო ღერკენაშვილი; 

101. ნონა კოშკაძე; 

102. ოლეგი ჯავახიშვილი; 



 
103. რამაზ ზოზიაშვილი; 

104. რეზო ზუბაშვილი; 

105. როინ ჭოველიძე; 

106. სესილია ჯავახიშვილი; 

107. სლავა ოქროპირიძე; 

108. ფედრა ჩიტიშვილი; 

109. ფრიდონ მანაგაძე; 

110. ქეთო წერეთელი; 

111. შოთა არღვლიანი; 

112. ციური დევიძე; 

113. ციცინო გაფრინდაშვილი; 

114. ჯულიეტა პაპუნაშვილი; 

115. ბაგრატ ცერცვაძე; 

116. თამაზ ბერუაშვილი; 

117. თამაზი რაზმაძე; 

118. თემურ სორდია; 

119. მაია ოქროპირიძე; 

120. მზია ოქროპირიძე; 

121. ეკატერინე ხარაიშვილი; 

122. ვაჟა შუბითიძე; 

123. მედიკო მაისურაძე; 

124. ნიკოლოზ გერლიანი; 

125. ოთარ გეთია; 

126. სესილია კახნიაშვილი; 

127. დავით შუბითიძე; 

128. თემური ფრუიძე; 

129. მურმან ხადურის, ვარა ბერუაშვილის, გიორგი ხადურის ჯგუფური 

განაცხადი; 

130. ჯემალ ხაჭაპურიძე; 

131. ანზორ ბასიშვილი; 

132. დავით ტურაშვილი; 

133. ლალი კარელიძე; 

134. ნელი მჭედლიძე; 

135. ჯემალ ბაბუციძე; 

136. ელგუჯა კახნიაშვილი; 

137. ელისაბედ მჭედლიძე; 

138. თენიზ ქულიჩიშვილი; 



 
139. ნონა ჭკადუა; 

140. მანანა ჯავახიშვილი; 

141. ნარგიზა ბაბუციძე; 

142. ოლეგი ტრამაკიძე; 

143. სონია ტრამაკიძე; 

144. გენადი გვაძბაია; 

145. გერონტი გოგოხიას, ლალი ფარულავას, ირაკლი ქირიას ჯგუფური 

განაცხადი; 

146. მალხაზ უგრეხელიძე; 

147. მარინა კოპალიანი; 

148. ჟილინ ბოხუა; 

149. ანზორ გიგანი; 

150. გოჩა ნაჭყებია; 

151. დალი ჯალაღონია; 

152. ეკა დანელია; 

153. ზაურ აძიმბაია; 

154. თეიმურაზ კვიტატიანი; 

155. იზა ჯონჯუა; 

156. ინელი ნაჭყებია; 

157. კახა ხასია; 

158. მანანა ბანძელაძე; 

159. მანუჩარ ყუფუნია; 

160. მერაბ ჭითანავას, ზვიად ხეცურიანის, ალექსანდრა ჭანტურიას 

ჯგუფური განაცხადი; 

161. მზია ფირცხელავა; 

162. მზია ჩქოფოია; 

163. ნათია ჩიტაია; 

164. ნინო მეშველიანი; 

165. ომარ ბენდელავა; 

166. ჟანა მანაგაძე; 

167. სოფია ჯიდოშვილი; 

168. ციალა მიტიანი; 

169. გედევან ყვირილიანის, დარეჯან ხარბედიას, გიორგი ყურაშვილის 

ჯგუფური განაცხადი; 

170. დალი პირველი; 

171. თემურ ხეცურიანი; 

172. კობა უგრეხელიძე; 



 
173. მარიამ ნემსიწვერიძე; 

174. მარინა ბენდელიანი; 

175. სოზარ ბენდელიანი; 

176. უჩა ფერცულიანი; 

177. ლიკა ფარულუა; 

178. ნანა ხასაია; 

179. ციცინო ბიბლაიას, ლიანა შენგელიას, დალი პატარაიას ჯგუფური 

განაცხადი; 

180. ზაურ კალანდია; 

181. ჯოკია კოპალიანი; 

182. დარიკო ზაქარაია; 

183. დარიკო შუბითიძე; 

184. ელისო ჩიქოვანი; 

185. ვლადიმერ კვიტატიანი; 

186. თამაზ აბზიანიძე; 

187. ინგა ჯანელიძე; 

188. ინდირა ჯომიდავას, გოჩა ელერჯიას, გელა ბარგანჯიას ჯგუფური 

განაცხადი; 

189. მერაბ ფანცულაია; 

190. ნათია შელია; 

191. ნინო ხარჩილავას, მამუკა მუშკუდიანის, ნატო ცაავას ჯგუფური 

განაცხადი; 

192. სალომე ალფენიძე; 

193. ავთანდილ ნიჟარაძე; 

194. ალიონა მარხულია; 

195. გოჩა კვარაცხელია; 

196. ელგუჯა კვარაცხელია; 

197. ელზა გოგოხია; 

198. თამარ ზუხბაია; 

199. ინგა ჭოლარია; 

200. ლალი საჯაია; 

201. მაია ჯგუშია; 

202. ნანა წულაია; 

203. ნანული შონია; 

204. ნატალია შურინა; 

205. ნინო ფარულავა; 

206. რევაზ კვეკვესკირი; 



 
207. რიმა თოლორაია; 

208. სალომე კიკალეიშვილი; 

209. შორენა რიგვავა; 

210. ციალა ქობალია; 

211. ბაჩანა ბასილაიას, ზაზა კალანდიას, აველ ფაცაციას, შუშანა 

მირცხულავას, ჯოკია კოპალიანის სოციალური პროექტი; 

212. ზურაბ ბეშიას, ედიშერ ჯომიდავას, თეა ქუთბარბას სოციალური 

პროექტი; 

213. ნათია ჩიტაიას იზა ჯონჯუას, ნინო ოყუჯავას, ირმა ხასიას ლიკა 

ფარულუას სოციალური პროექტი. 

 


