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Катерина Стоянова 

Катерина е завършила Международни отношения в УНСС, притежава магистърска степен по
специалността "Социална работа с бежанци и мигранти", а към момента е част от
магистърската програма "Близкоизточни изследвания с арабски език" в Софийски университет
"Св.Климент Охридски". Катерина е Председател на УС на Сдружение "Си Ви Ес-България",
ръководител проекти и обучител, като участва в и ръководи национални и международни
проекти от 2009 г. Сред темите, по които е работила са:
управление на доброволци, разписване, координиране и отчитане на международни проекти,
мир, трансформация на конфликти и ненасилствена комуникация, права на човека
включително права на жените, права на детето, многообразие и включване, младежко
лидерство, активизъм и младежка информация, изменение на климата и др.
Темата за правата на жените е важна за Катерина и опитът и се базира на:
- участие като координатор и обучител в рамките на проект за социална и културна
ориентация на жени-мигрантки: ИнтеграТрейн (Enhancing the Integration of Women,
Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted
Integration Trainings), изпълняван от Център за изследване на демокрацията, в партньорство
със Си Ви Ес-България между 2017 г. и 2019 г.
- участие в проекта„ТЯ в България - създаване на общности работещи за видимост на
проблемите на жените и изграждане на мрежа от активистки за правата на жените“,
финансиран от Фонд Активни граждани, изпълняван от Институт за изследвания на мира-
Пловдив (Фондация "Екатерина Каравелова") и Си Ви Ес – България, 2019 - 2020 г. като
фасилитатор и координатор на дейностите на партньорската организация
- участие като обучител в ALL STARS feminist boot camp 2022 г., организиран от Български
фонд за жените.



Ширин Ходжеваа

Ширин завършва Технически университет София със специалност Електроника. Работила
е в корпоративния сектор, но през 2018 година се преориентира кариерно изцяло към
гражданския сектор. В началото работи като ръководител на проекти и като
комуникационен мениджър за СиВиЕс-България, след което преминава на свободна
практика и подкрепя различни организанизации в България и международно, в различни
роли.

Развива дейност като обучител и фасилитатор с фокус Права на жените и
равнопоставеност на половете. Водила е международни и национални срещи и обучения
“Визуални истории от А до Я: Фокус равнопоставеност на половете”, “Феминистка
академия” на БФЖ, Второто издание на програмата за личностно развитие “ТЯ съм АЗ”,
“Имам една мечта” и други.

Други теми, по които работи са: Права на човека, Работа с общности, Междукултурно
разбирателство, Ненасилствена комуниакция.

През 2022 г. Ширин беше част от обменна програма по темата за изграждане и развиване
на общности, във Вашингтон, Окръг Колумбия в САЩ, където работи с една от най-
големите мрежи от женски организации в света.


