
1

სამოქალაქო საზოგადოების სინდისის ადამიანის

წოდების მინიჭების აქტი

15 ოქტომბერი, 2019 წელი თბილისი, საქართველო

2019 წლის 15 ოქტომბერს, ბატონ მიხეილ ჩაჩხუნაშვილს მიენიჭა
სამოქალაქო საზოგადოების სინდისის ადამიანის წოდება. წოდების
მინიჭების ცერემონიალი შედგა ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში (ლადო
ასათიანის ქ. #62, ქ. თბილისი), 17:00 საათზე, თბილისის დროით.
წოდების მინიჭების ცერემონიალს დაესწრო საზოგადოების
წარმომადგენლები, ბატონი მიხეილ ჩაჩხუნაშვილის კოლეგები,
მეგობრები, ოჯახის წევრები. წინამდებარე აქტში წარმოდგენილია
მინიჭებული წოდების სიგელი (ნიმუში) და ხელმომწერთა სია.
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ანჩაბაძე გიორგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ანჯაფარიძე ზაალ, კავკასიური დიალოგის პროგრამის ხელმძღვანელი, კონფლიქტებისა და

მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN);
არეშიძე მამუკა, დირექტორი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტი;
აღაპიშვილი ნანა, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია

„ნდობა“;
ბერეკაშვილი ნანა, ასოცირებული პროფესორისაქართველოს საზოგადებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA);

ბერძენიშვილი ლევან, სრული პროფესორი, ილიას სახელობის უნივერსიტეტი; საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტი; კავკასიის უნივერსიტეტი;

გეგეშიძე არჩილ, აღმასრულებელი დირექტორი, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი;
გელაშვილი მერი, თავმჯდომარე, მეწარმე ქალთა ფონდი;
გოგელია თენგიზ, საერთაშიროს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფიანასებული პროექტების მართვის

კონსულტანტი;
დადიანი მანანა, აკადემიური დოქტორი, ნამდვილი წევრი, საქართველოს ენერგეტიკის აკადემია;

ხელმძღვანელი, განახლებადი ენერგიების სექტორი, ენერგოეფექტურობის ცენტრი;
ვახანია უჩა, აღმასრულებელი დირექტორი, კოალიცია „შინმოვლა საქართველოში“;

ზაქარეიშვილი პაატა, პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი;
თაბუკაშვილი მარინა, გენერალური დირექტორი, ფონდი ტასო;

თიკანაძე ია, დირექტორი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა;
იოსელიანი მაკა, რექტორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA);
კაკაბაძე ვაჟა, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, წევრ–კორესპონდენტი, საქართველოს საინჟინრო

აკადემია; მწერალი.
კაკოიაშვილი ირინა, ფილოლოგი, ეკონომისტი;

კაციტაძე მაია, პროგრამის ფინანსური მენეჯერი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრი;

კვეზერელი-კოპაძე მაია, თავმჯდომარე, საერთაშორისო ასოციაცია „საქართველოს ქალები მშვიდობისა და
სიცოცხლისათვის“;

კვენეტაძე-მაჭავარიანი მანანა, პრეზიდენტი, საქართველო-ფინეთის მეგობრობის ასოციაცია თბილისი-ჰელსინკი და
ევროპული ალიანსი საქართველოსთვის;

კიკნაველიძე ნინო, პროგრამის კოორდინატორი, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი;
კუპრავა-შარვაშიძე მაია, კოორდინატორი, გენდერული თანასწორობის ქსელი;

მაისურაძე თამარი, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატი;
მეშველიანი ნაზი, საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი, მთავარი რედატორი, ქვემო ქართლის

გაზეთი "თრიალეთის ექპრესი";
მირცხულავა დავით, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; თავმჯდომარე, საქართველოს დიდი

კაშხლების ეროვნული კომიტეტი;
ნადარაია ლია, მეცნიერებათა დოქტორი, პრეზიდენტი, კავკასიური ფემინისტური ინიციატივა; ვიცე-

თავმჯდომარე, ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი;
ნერსეზაშვილი ნანა, სათემო ფონდი ლელი;
ოთიაშვილი დავით, ექიმი, მეცნიერებათა დოქტორი, აღმასრულებელი დირექტორი, დამოკიდებულების

კვლევითი ცენტრი - ალტერნატივა ჯორჯია; მოწვეული პროფესორი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

რუსეცკი ელენე, დირექტორი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი; წევრი, ევროპული კომისია რასიზმისა და
შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ (ECRI);

სახოკია ნათელა, დირექტორი, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი;
სილაგაძე ბესიკი, სამსახურის უფროსი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის პროტოკოლის სამსახური;
ურუშაძე ეკა, აღმასრულებელი დირქტორი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და

განვითარების ცენტრი;
ფანცულაია ნანა, აღმასრულებელი დირექტორი, ქალთა ფონდი საქართველოში;
ქეცბაია თინა, თავმჯდომარე, აფხაზეთის ქალთა საბჭო;
ყორშია ნინო, სათემო ფონდი ნეფა;

შარაშიძე მანანა, თავმჯდომარე, საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია;
ჩარგეიშვილი აკაკი, ადვოკატი;

ციხისთავი-ხუციშვილი ნინო, დირექტორი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი
(ICCN);

ხანთაძე ირინა, აღმასრულებელი დირექტორი, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი;
ხარაშვილი იულია, თავმჯდომარე, დევნილ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“;
ხიდაშელი ქეთევან, სათემო ფონდი „ქალები რეგიონის განვითარებისთვის“;
ხუციშვილი ქეთი, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი;
ჯგერენაია ემზარ, ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი; პრეზიდენტი, საქართველოს ბიზნეს პალატა;
ჯორჯაძე მარიამ, დირექტორი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“.


