АВТОБИОГРАФИЯ
СТОЙЧЕВ
Стелиян
21 юни 1966 г.
българин
женен
Магистър по педагогика

Фамилно име:
Собствено име:
Дата на раждане:
Националност:
Семеен статут:
Образование:
Учебно заведение:
Период на следване:
Получена степен(и) или диплома (и):

Софийски университет “Св.Климент Охридски”,
България
октомври 1986 г. – януари 1992 г.
Магистър по педагогика

Членство в професионални сдружения:
Комуникационен съвет, свързан с европейската интеграция на България
Министерство на външните работи на Република България
Член

и до момента

Президенство на Република България
Съвет за социална адаптация
на освободени кадрови военнослужещи
Член

и до момента

Президенство на Република България
Съвет по европейска интеграция
Член

и до момента

Национален център за развитие
Съвет на директорите
София, България
Председател
Федерация на независимите студентски дружества
София, България
Президент

1995-1996 г.

март 1990 г. – октомври 1991 г.

Настояща месторабота
и длъжност:

Управител на Фондация “Ресурсен център”

Стаж в тази
организация:

Шест години

Специализации и курсове:
Център за творческо лидерство, САЩ, Грийнсбъро, СК
Ръководене на утрешното общество

декември 1996 г.

Фондация “Фридрих Науман”, Констанц, Германия
Политическо развитие и свобода на пресата

1991 г.

Фондация “Фридрих Науман”, Синтра, Португалия
Преходът в Централна и Източна Европа

1990 г.

Специфичен източно-европейски опит:
Държава, дата:

Сърбия и Черна гора, Белград – София, ноември
2002 – ноември 2003 г.

Албания, Тирана – София, ноември 2003 г.

Украйна, Киев - Ялта, 1999 г., 2000 г.
Македония, Скопие – Охрид, 1991 – 1993 г.
Полша, Гданск – Варшава, март 1990 г.
Румъния, Букурещ, декември 1989 г.

Описание:
Обучение на сръбски неправителствени
организации и държавни служители от
Министерството на отбраната на Сърбия по
управленчески въпроси на неправителствените
организации като: управление на НПО,
ръководство на управителните съвети на НПО,
маркетинг на НПО и т.н. Трансфер на ноу-хау на
програма за социална адаптация
Обучение на ръководители на НПО от Албания
по управленчески въпроси на НПО като:
управление на НПО, ръководство на
управителните съвети на НПО, маркетинг на
НПО и т.н. Транфер на ноу-хау на програма за
социална адаптация. Проучвателна обиколка посещение на Фондация “БЕССА” за
микрокредитиране – познавателен опит
Обучение - бизнес инкубатори, микрокредитна
програма, социална адаптация на освободени
кадрови военнослужещи
Обучение на млади македонски политици,
транфер на български политически опит
Студентското движение и “Солидарност”
Подкрепа и обучение на представители на
демократични студентски движения

Професионален опит:
Дата
Февруари 1999 г. и до момента
Местоположение
България, София
Фирма
Фондация “Ресурсен център” /www.ngorc.net/
Длъжност
Учредител, Управител
Описание

Отговарящ за компетентното, резултатно и отговорно
административно управление на Фондация “Ресурсен център”

Дата
Местоположение

Декември 2002 г. и до момента
България, София

финансово

и

Фирма
Длъжност

“Институт за управление на проекти” ООД /www.ipm.bg/
Съдружник

Описание

Отговарящ за компетентното, резултатно и отговорно финансово и
административно управление на “ИУП” ООД. Развитие и организация на бизнес
модела.
Разработка и внедряване на ISO 9001/2000 стандарти за
сертификационен одит. Разработване на ясна стратегия

Дата
Местоположение
Фирма
Длъжност

Ноември 2002 г. - юни 2004 г.
България, София
“Микрофонд” ЕАД / www.micro.ngorc.net/
Учредител, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Описание

Отговарящ за компетентното, резултатно и отговорно
административно управление на “Микрофонд” ЕАД

Дата
Местоположение
Фирма
Длъжност

финансово

и

Дата
Местоположение

Май 2002 г. - юни 2004 г.
България, София
Фондация “Микрофонд – София” / www.mfsofia.ngorc.net/
Учредител, Председател на Настоятелството и Управител
Отговарящ за компетентното, резултатно и отговорно финансово и
административно управление на Фондация “Микрофонд – София”
Януари 1996 – февруари 1999 г.
България, София
Фондация “Отворено общество – София”
Програмен директор
Отговарящ за: програма “Гражданско общество; програма “Рома”; програма
“Клубове”; програма “Икономическо развитие”
Януари 1995 – януари 1996 г.
България, София

Фирма

Фондация “Развитие на гражданското общество”

Длъжност

Програмен директор

Описание

Отговарящ за европейските проекти за развитие на гражданското общество:
проект “PHARE Монитор”; побратимяване с НПО на Европейския съюз;
Регионален дарителски проект на Фондация “Развитие на гражданското
общество”; писане на проекти за финансиране в областта на общественото
развитие; координатор на изследвания и оценка на нуждите на нестопанския
сектор; изготвяне на отчети

Дата

1995-1996 г.

Местоположение

България, София

Фирма

Министерски съвет, Комитет за спорта, младежта и децата

Длъжност

Заместник-председател

Описание

Отговарящ за младежта и децата

Дата

1992-1994 г.

Описание
Дата
Местоположение
Фирма
Длъжност
Описание

Местоположение

България, София

Фирма

Фондация “Среща”

Длъжност

Изпълнителен директор

Описание

Отговарящ за компетентното, резултатно и отговорно финансово и
административно управление на Фондация “Среща”

Дата

1990-1991 г.

Местоположение

България, София

Фирма

Народно събрание на Република България

Длъжност

Член на Парламента (Съюз на демократичните сили)

Описание

Председател на Комисията за младежта и студентите, член на Комисията по
образование, член на Комисията по граждански права

Други:
Верига за младежки туризъм “Орбита” АД

1995-1996 г.

Председател на Съвета на директорите
Център за изучаване на демокрацията

1993-1994 г.

Програмен асистент

Съюз на демократичните сили

1989-1991 г.

Член на Националния координационен съвет

Федерация на независимите студентски дружества

1990-1991 г.

Президент

Първо демократично политическо движение “Екогласност”
Член

1988-1989 г.

