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რეფორმატორთა კლუბი

მურთაზ ზოდელავა
გამგეობის თავმჯდომარე, მაჟორიტარობის კანდიდატი

რამინ ბაირამოვი
გამგეობის წევრი

დიმიტრი შაშკინი
ორგანიზაციის დამფუძნებელი,  პარტიული სიის
38-ე ნომერი



პაატა მანჯგალაძე
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-3 ნომერი

თეონა ჭალიძე
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-8  ნომერი

ლევან ხაბეიშვილი
გამგეობის წევრი, მაჟორიტარობის კანდიდატი

„მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი“



კობა ხაბაზი
„კლუბი თავისუფალი ზონა“- აღმასრულებელი დირექტორი

ლილე ლიპარტელიანი
„სოციალური გარემო“-ყოფილი დირექტორი (16.09.2020)

გიგა ნასარიძე 
„ახალი ხედვა-საქართველო“- თავმჯდომარე 

დავით დონერიანი
“ახალგაზრდა თაობა“ -  გამგეობის თავმჯდომარე



გიორგი კოდუა
„ჰაბი საქართველო“  - გამგეობის თავმჯდომარე   

ლაშა ფარულავა
„ჰაბი საქართველო“  - გამგეობის წევრი

შმაგი ჩოხელი
„სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი“- 
თავმჯდომარე
 

დავით დონერიანი
“ახალგაზრდა თაობა“ -  გამგეობის თავმჯდომარე

ლაშა ფარულავა
„პლატფორმა 20/20“ - პროგრამული  დირექტორი



მიხეილ კვესაძე
„დემოკრატიული რეფორმების ცენტრი“- პრეზიდენტი 
 

მანანა ანდღულაძე
„ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის“-
 თავმჯდომარე

ირაკლი კიკიანი
„ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა“- პრეზიდენტი

 

ლაშა ადამია
„ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი 
საქართველოსთვის“- თავმჯდომარე



ანზორ გუბაევი
„მოძრაობა ახალგაზრდა ლიდერთა ინიციატივა“- 
თავმჯდომარე

 

ნინო ჯინჭარაძე
„აჭარის განვითარების ცენტრი“- დირექტორი 

ხათუნა ბერიძე
„ალტერნატივა ნჯო“- თავმჯდომარე

 

ნინო კვარაცხელია
„დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა ორგანიზაცია 
თანადგომა“ - თავმჯდომარე



თამარ ზერეკიძე
„თავისუფლებისა და დემოკრატიის ფონდი“- 
დამფუძნებელი

 

ჯონი კვარაცხელია
„საქართველოს ახალგრაზრდა ინტელექტუალთა 
გაერთიანება- ლაზარე“- თავმჯდომარე

ელენე ოზაშვილი
„მოძრაობა საქართველოს ერთობისა და 
გაერთიანებისთვის“ - გამგეობის წევრი, 
პარტიული სიის წევრი
 

ნანა მინასიანი
„მრავალეთნიკური ერთობა“ -გამგეობის წევრი   

 

ბესიკ წერედიანი
„მშვიდობის ლეგიონი ფენიქსი“ - თავმჯდომარე
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„მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი“ - დირექტორი

 

ზვიად ბოლოკაძე
საქართველოს ერთიან ახალგაზრდთა კავშირი“- 
დამფუძნებელი
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„მომავლის არჩევანი“ - დამფუძნებელი
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,,პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია’’ - 
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-3 ნომერი
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გამგეობის თავმჯდომარე

დიანა ეგანიანი/ვლადიმირ საჰაკიანი
„ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა“-
აღმასრულებელი დირექტორი და გამგეობის წევრი   

პაატა მანჯგალაძე      
,,პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია’’ - 
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-3 ნომერი
   

 

თამარა ჩერგოლეიშვილი
„თავისუფლების ინსტიტუტი“ – 
გამგეობის წევრი

   

 



ფრიდონ ინჯია
სიტყვა ქართული“ – 
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-7 ნომერი

სერგო გიგანი    
„თავისუფალი ვექტორი“ - თავმჯდომარე
 

ბექა ფერაძე
,,დაცული და ინფორმირებული საზოგადოება’’ - 
გამგეობის წევრი

ლაშა დიაროვი
,,პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია’’ - 
გამგეობის წევრი, პარტიული სიის მე-17 ნომერი


