СTЕФАН РОМАНІВ
Перший віце-президент
(Австралія)
Стефан Романів є Першим віцепрезидентом СКУ та
головою Міжнародного координаційного комітету СКУ
в справі Голодомору і головою Світової ради СКУ з
релігійних питань. Він також є співголовою Союзу
Українських Організацій Австралії.
Стефан Романів є Виконавчим директором Організації
мовних меншин Австралії та відіграє провідну роль у
ряді комітетів та організацій у широкій австралійській і
українській громадах.
Він має успішну кар’єру в сфері створення брендів, управління змінами,
розбудови та зміцнення громад, створення мереж та стратегічного планування.
Має дуже широку мережу спілкування на всіх рівнях у питаннях управління,
освіти, ЗМІ, спорту, мистецтва та неурядових організацій і є прихильником
використання сфер впливу як стратегії розбудови відносини.
Стефан Романів багато подорожує на міжнародному та національному рівнях
для обміну своїм досвідом. Він був членом делегацій Австралії до Китаю,
Німеччини, США, Канади, Угорщини, Греції, Великобританії та України.
Брав активну участь в Помаранчевій Революції та представляв CКУ на
Євромайдані під час Революції Гідності.
Стефан Романів обіймав посаду голови Комісії багатокультурності при обох
урядах штату Вікторія та був призчений головою Cтейтового Комітету
Відзначення Дня Австралії та є послом цього Дня.
Він займав керівні посади у таких організаціях: був головою Союзу Українських
Організацій Австралії, Cпілки української молоді (СУМ) в Мельбурні і Крайової
Управи CУМ, Української громади Вікторії, Шкільної ради Вікторії, Катедральної
парафії св. апостолів Петра і Павла в Мельбурні; заступником голови Світової
управи CУМ та входив до проводу Університетського консультативного комітету і
об’єднання багатокультурного мистецтва штату Вікторія.
Був членом низки рад і комітетів, включаючи Дитячу фундацію Starlight
(Вікторія), Раду освіти для дорослих, Постійну раду міністрів співдружності з
питань імміграції та багатокультурності, Вікторіанську консультативну раду
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міністрів з питань багатокультурності та багатомовної освіти; Вікторіанську
консультативну раду з питань мистецтва та Комітет з відзначення столітнього
ювілею федерації Вікторії.
Має освіту викладача і до того, як перейти на вищі державні посади, працював у
різних шкільних установах. Був директором Української братської школи в
Північному Мельбурні протягом 17 років.
У 2001 році Стефан Романів був нагороджений медаллю Австралії за внесок у
розвиток освіти та громад, а в 2003 році отримав медаль з нагоди 100-літнього
ювілею Aвстралії за заслуги перед громадою. У 2013 році його було включено до
Зали слави коледжу Св. Бернарда.
За заслуги перед Україною він був нагороджений орденами та медалями
Президента України трьох рівнів та Міністерства закордонних справ за розвиток
міжнародних відносин.
Стефан Романів понад 40 років перебуває в шлюбі з Анастасією, має двох
дорослих одружених дітей - Петра і Терезу, а також 5 онуків.
Стефан Романів є членом клубів RACV та Essendon Football Club.
До його інтересів входять австралійські правила гри в футбол, біг, садівництво та
проведення часу з родиною.
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