
Ментори/комуникациски мрежи во државата  

Фондот за Иновации и Технолошки Развој и Стартап Македонија се организации кои во 
рамките на своите основачки и програмски активности имаат креирано менторски 
платформи, нудејќи серија на менторски и консалтинг услуги за иноватиност и 
претприемништво.  

Мрежа на социјални претпријатија на Македонија 

СЕН претставува платформа за комуникација и соработка меѓу социјалните 
претпријатија во земјата. Преку своите активности мрежата го застапува секторот пред 
јавноста, иницира соработка и мултисекторски партнерства со други клучни фактори 
нас сите нивоа.  

Јован Сталевски 

Претседател на организацијата „ЦЕФЕ Македонија“, 
интернационален ЦЕФЕ обучувач и консултант со 
долгогодишно меѓународно искуство. Посветено ја промовира 
претприемничката култура и иновациите во бизнис секторот, 
користејќи исто така и самостојно развиени тренинзи за 
претприемништво и бизнис вештини.  

Е-пошта: j.stalevski@gmail.com 

Весна Иваноска 

Генерална директорка во Seavus Едукативен и Развоен Центар 
и програмска менаџерка во Seavus Accelerator. Покрај успешното 
менаџирање, активно работи како тренерка и фасилитаторка на 
теми поврзани иноватините и информатичките технологии, 
стартап индустријата, забрзан раст на мали и средни 
претријатија, развој на кариера и менаџирање на таленти. 

Е-пошта: ivanoska.vesna@gmail.com 

Звонко Димоски 

Тренер, консултант и проектен менаџер на проекти од областа на 
културата, социјалното претприемништво и реактуелизацијата на 
народното наследство.  Основач на  Јавен Простор Прилеп, 
мултимедијалниот фестивал Со Марко (Цепенков) на улица и 
филмскиот фестивал  Balkan Film Festival (Полска), младински 
ментор и преведувач. Развива и актуализира нови креативни 
форми на израз за фестивали, медиуми, галерии и организации.  

Е-пошта: zvon.creative@gmail.com 
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Ивана Станковиќ 

Финансиска експертка и менторка со многугодишно искуство во 
приватниот и државниот сектор, советничка во ФИТР на теми 
поврзани со развојот на македонскиот стартап екосистем. Нејзина 
експертиза се прашањата поврзани со финансискиот систем и 
макроекономијата, меѓународните финансии и управувањето со 
јавниот долг, како и целокупното управување со јавните финансии. 

Нина Ангеловска 

Успешна претрприемачка, ко-основачка на водечката компанија за 
е-трговија Grouper.mk, која го трансформираше пазарот на е-
трговија во земјата и претседателка на Асоцијацијата за е-трговија 
на Македонија. Поранешна Министерска за економија, амбасадор 
за е-трговија на УНКТАД, работи на бројни проекти како 
консултантка за е-бизнис, дигитална економија и е-трговија. 

Ирина Јаневска  

Ко-основачка и претседателка на Организацијата за социјални 
иновации „АРНО“, организирка на националниот натпревар 
„Зелени идеи“ , едукаторка и промотерка на одржливи иницијативи 
кои обезбедуваат општествени промени и достапност до 
заедницата. 

Е-пошта: irina@arno.org.mk 

Климентина Илијевски 

Извршна директорка на Асоцијацијата за истражување, 
комуникации и развој „Паблик“ и главна и одговорна уредничка 
на списанието „Лице в лице“. Се вборјува во најактивните 
промотери на социјалното претприемништво, која го поврзува 
социјалниот сектор со традиционалниот бизнис.  Активно работи 
на истражувања и анализи во сферата на социјалата со фокус на 
социјалното претприемаштво и на интеграцијата на ранливите 
лица на пазарот на труд. 

Е-пошта: klimentina@public.org.mk 

Бистра Кумбаровска 

Партнерка во Heartbeats Innovation & Communication, 
професионална сервисна агенција посветена на одговорна 
работа. Нејзините работни и менторски активности фокусирани се 
на иновации и промени на граѓанското општество, регенеративни 
бизнис модели и организациски дизајн. 
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Верица Јорданова 

Искусна новинарка, експертка за односи со јавноста, претприемачка, 
основачка и главна уредничка на порталот Иновативност. мк. Повеќе 
од 15 години работи за групација КАПИТАЛ, а во своите 
консултантски и коучинг активности го промовира развојот на 
претприемништвото, иновациите, нови технологии и дигиталенниот 
маркетинг. Вкучена во работата на InnoTech Club, платформа за 
зголемување на свесноста за значењето на науката, технологијата и 
иновациите. 

Е-пошта: jordanova@inovativnost.mk 

Сократ Манчев 

Се вбројува во првите успешни претприемачи и ментори во земјата, 

претседател и основач на Здружение за советување, лекување, 

рехабилитација, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни 

од психоактивни супстанци ИЗБОР – Струмица, во чии рамки 

основата е Терапевтската заедница Покров, првото самоодржливо 

социјално претпријатие во Македонија.  

Е-пошта: izborsr@gmail.com 

Благица Димитровска 

Активистка, менторка и претседателката на Здружението  за 

промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“. 

Активно ангажирана во процесот за вклученост лицата со 

попреченост во политичкиот и изборниот процес, обучува и 

едуцира како да се прилагодат интернет страните бидат 

достапни за лицата со различен вид и степен на инвалидитет.  

Е-пошта: inkluziva@gmail.com 

Нина Николиќ 

Програмска координаторка на швајцарската програма за 

претприемништво, активна учесничка во развојот на  

стартап екосистемот во ФИТР, ко-основачка на Стартап 

Македонија, сторителерка, меѓународна говорничка, 

тренерка и фасилитаторка. Усшешно делува при стратешки поттикнувања на 

соработка и синергии меѓу стартапи, партнерски организации, креатори на 

политики, локални и регионални/меѓународни актери на стартап екосистемот. 

Е-пошта: nikolik.nina@gmail.com 
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Маријана Андриќ 

Основачка и сопственичка на Маранд Консултанти, нудејќи 

консултантски и менторски услуги од областа на финансиите 

и сметководството. Има огромно искуство како консултантка 

за финансиски менаџмент и сродни финансиски и даночни 

теми. Сертифициран обучувач за ЕБЦ*Л, односно поседува 

европски сертификат за бизнис компетенции. 

Е-пошта: marijana@marand.com.mk 
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