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Проектот „Start it UP,Keep it UP” е иновативен 
проект фокусиран на промоција на социјалното 

претприемништво. Овој проект опфаќа едно 
релативно непознато поле од областа на 

младинскиот сектор и новиот концепт на Европа 
– социјалното претприемништво, истакнувајќи ја 

иновативната карактеристика – создавањето на 
социјални старт-ап инкубатори.  Проектот е 

ориентиран кон решавањето на социјалните 
проблеми на заедниците во Европа, каде што 

младите можат да ги направат промените преку 
социјално ориентирани Старт-апи, преку 

опремување на младинските организации со 
потребниот капацитет со цел обезбедување на 

советување и обука за социјално 
претприемништво на младите. Ова не само што 

ќе реши различни социјални проблеми во 
Европа, туку, исто така, ќе ги поттикне младите 
луѓе да станат главните актери кои ќе ги носат 

промените. Овој проект ќе ги инспирира и ќе ги 
снабди младите со знаење и ресурси со цел да 

им донесе промена во нивните заедници. 
 

Преведувач: 
Mr. Blagoj Trajkov 
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A) СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
 
     Претприемачки и Социјален Начин на Размислување 
 
a) Вештините за Претприемачко размислување се однесуваат на способноста за идентификување на 
можности на пазарот и откривање на најсоодветните начини и време да се профитира од нив. Понекогаш, 
едноставно се однесува на способноста да се пронајде и тежнее кон решавање на комплексните проблеми 
за задоволување на потребите на клиентите. Претприемачко размислување е можноста да се видат 
работите поразлично од остатокот од светот, но не е неопходно да биде наследена карактеристика, туку 
може лесно да се развие или подобри. Повеќе е како состојба на умот која ти ги отвора очите за нови 
можности за учење и ти помага да растеш во твојата улога. Сега кога сите се доволно свесни дека 
претприемачкото размислување не е вродено и може да се научи, следниве совети ќе ви бидат корисни во 
вашите напори да го подобрите: 
 
b) Бидете страстен кон вашата работа. Сите знаеме дека страста е главниот клуч кој води кон успех во 
кариерата, како и кон среќата. Ако сеуште го поминувате половина ден на работа фантазирајќи како повеќе би 
сакале да работите на друго место, време е да размислите за промена на вашата кариера. 
 
c) Обидете се да превземате ризици. Скоро сите сопственици на бизниси се свесни за изреката „ висок 
ризик, висока награда“. Она што прави еден работник да разсмислува претприемачки, освен просечните, е 
неговиот апетит да ризикува. Никој не кажал дека е лесно да вложиш се што имаш, но на крајот се исплаќа! 
 
d) Последен но не и најмал, сонувај на големо! Никогаш не ограничувај ги твоите соништа бидејќи 
најважниот аспект од вештините за претприемачко размислување е потребата од безграничност.Низ нашите 
животни, сите ние сме условени да бидеме практични и реални. Една работа која се стреми да те оддели е 
твојата способност да сонуваш на големо и да размислуваш различно. Таму започнува претприемачкото 
размислување! 
 
e) Социјално мислење или Социјално размислување се однесува на процес; низ којшто сите ние 
поминуваме во нашиот ум додека се обидуваме да и дадеме смисла на нашите и мислите на другите, 
чувства, и намери во контекст дали ние ко-егзистираме, активно взаемно комуницираме, или откриваме што 
се случува од растојание (на пр. медиуми, литература итн). Нашата способност да размислуваме социјално 
е дел од социјално-емоционалното учење кое започнува од нашето раѓање и се развива во текот на нашиот 
живот. Исто така е кажано дека социјалното размислување е процес на интерпретирање информации за 
подобро да ги разбереме и одговориме на искуството на други луѓе. Преку разбирање на мислите, делата, 
емоциите, верувањата, намерите, и знаењето за другите, индивидуите се поспособни да се справат и да го 
делат просторот со нив. Социјалните вештини и развојот на една личност имаат значителен ефект на 
врските и на успехот на работа/училиште, поради тоа што влијае на самата свест и правила на личноста, на 
социјалните вештини, критичкото размислување, вештините за игра, решавање на социјални проблеми, 
перспектива на гледање, организациски вештини, способноста да се учи и работи во групи, разбирањето 
преку читање и писменото изразување
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      Начин на размислување на Социјален Претприемач 
 
Социјален претприемач е личност која се стреми кон необични апликации кои имаат потенцијал да ги решат 
проблемите на заедницата. Овие индивидуалци се спремни да превземат ризик и напор со цел да создадат 
позитивни промени во општеството преку нивните иницијативи. Социјалните иновации често произлегуваат 
од примената на знаењето врз социјален проблем. Она што го знаат претприемачите, нивното искуство и 
експертиза се високо релевантни за нивната ефективност. Додека другите луѓе може да гледаат на 
проблемот однадвор, социјалните претприемачи се обидуваат да ги разберат проблемите одблиску, 
вообичаено одвнатре, низ лично искуство, директно набљудување или теренско истражување. Како 
резултат на релевантноста на нивната експертиза за развојот на специфични решенија, тие предлагаат 
необични прилози кои ги зголемуваат нивните шанси да остават силен впечаток. 
 
      Идентификување на проблем и Дефинирање на целна група 
 
Социјалните претприемачи создаваат иновативни решенија за да се обратат кон важни и заборавени 
социјални проблеми, придвижувајќи ги идеите, капацитетите, ресурсите и социјалните договори кои се 
потребни за оддржлива социјална трансформација. Поради ова, ви ја претставуваме алатката „дрво на 
проблеми“ која нуди рамка за анализирање на причините и ефектите од избран проблем. Таа го промовира 
разбирањето на анатомијата на социјалниот проблем преку препознавање на неговите причинители и 
ефекти и последователните врски помеѓу нив. Избраниот проблем- кој го викаме и „основен проблем“ – е 
организиран во вид на дрво кое има корења и гранки – причини и ефекти. 
  
Зошто да го користиме дрвото на проблеми? 
Претприемачите треба секогаш да се трудат да се соочат со основните причинители на проблемите, отколку 
со нивните симптоми и ефекти. Алатката „дрво на проблеми“ помага да се отслика реалноста и да се 
фокусира на процесот на анализа: проблемот е целосно разбран, но исто така е разглобен на неговите 
различни компоненти. Дрвото на проблеми ја олеснува не само дискусијата и разјаснувањето на причините 
и ефектите од проблемите туку исто така и разбирањето зошто постои одреден проблем и сеуште не е 
решен од општеството. Оваа алатка исто така им нуди на претприемачите да: 
     Утврдат која дополнителна информација или доказ е потребен за да продолжат со развитокот на ефективно 
     решение; 
     Се запознаат со предизвиците со кои можат да се соочат при развитокот на решение, на пример, 
     потребното ниво на ресурси или релевантно партнерство; 
     Најдат подрачје на интервенција кое најдобро одговара на компетенциите на тимот и каде е најлесно да се 
     обезбедат ресурсите.
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Како да се изгради дрвото на проблеми? 
  
a) Изберете го главниот проблем 
Целта на овој чекор е да се дискутира и да се дојде до согласност за анализа и справување со главниот 
проблем. Дефинирањето на проблем не е едноставна задача како што некој може да претпостави – она што 
на почетокот изгледа како главен проблем е често само симптом или ефект од подлабок проблем, па затоа 
важно да се соберат,споредат, и дискутираат различните гледишта низ процесот на дефинирање. 
 
b) Набројте ги сите проблеми 
Главниот проблем во овој чекор , причинителите на проблемот се покажуваат последователно. Најпрво, 
директните причинители на проблемот се идентификуваат, проследени од главните причинители на овие 
директни причинители, и така натаму, се додека не станат јасни корењата на главниот проблем. Клучниот 
механизам за да се изгради дрвото на проблемот е да се праша „Зошто?“ После повторување на вежбата 
„Зошто?“ два или три пати социјалните претприемачи вообичаено се блиску до причините за коренот. 
 
c)Набројте ги сите ефекти предизвикани од главниот проблем 
Бидете свесни дека некои од причините можат истовремено да станат ефекти. Ова се случува кога сме во 
присуство на магични кругови. На пример, стресот предизвикува пореметување на сонот, кое пак, 
предизвикува поголем стрес. Или пак дебелината кај децата води до намалена физичка активност, која пак ја 
поттикнува дебелината. 
 
d) Организирајте ги причините и ефектите во формат на дрво 
 
ШТО Е ЦЕЛНАТА ГРУПА? 
Таргет пазарот е група на клиенти во рамките на услужно-достапните пазари на бизнисот, кон кои 
бизнисот ги насочува своите маркетинг напори и ресурси. Таргет пазарот е подгрупа на севкупниот пазар 
за продукти или услуги. 
Таргет маркетингот се движи спротивно на масовниот маркетинг. Тој вклучува идентификување и селектирање 
на одредени делови за посебно внимание. Согласно моменталната состојба на економијата, имањето на добро 
дефиниран таргет пазар е поважно од кога било. Никој не може да си дозволи да ги таргетира сите. Малите 
бизниси можат ефективно да се натпреваруваат со големите компании преку таргетирање на трговски сегмент. 
Таргетирање на одреден пазар не значи дека вие ги исклучувате луѓето кои не одговараат на вашиот критериум. 
Напротив, таргет рекламата ви дозволува да ги фокусирате вашите пари за реклама и бренд порака, на 
определен пазар за кој сe смета дека е поверојатно да купи од тебе, за разлика од другите пазари. 
 
Како да се најде целната (таргет) група? 
Со јасно дефинирана целна публика, многу полесно е да се определи каде и како да тргуваш со твојата 
компанија. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да го дефинирате вашиот таргет пазар. 
       
a) Погледнете ја вашата сегашна база на клиенти. 
Кои се вашите сегашни клиенти, и зошто купуваат од вас? Барајте заеднички карактеристики и интереси. 
Кои од нив прават најголем бизнис? Дали е веројатно дека и други луѓе како нив можат да имаат благодет 
од вашиот производ/услуга. Продажба: погледнете подлабоко во вашата база на клиенти. 
 
b) Проверете ја вашата конкуренција. 
Кого таргетираат вашите конкуренти? Кое се нивните тековни клиенти? Не одете по истиот пазар. Можете да  
најдете трговски сегмент што тие го имаат пропуштено. Копајте подлабоко: Пофалби за трговските сегменти. 
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e) Оценете ја вашата одлука. 
Штом сте го определиле таргет пазарот, разгледајте ги овие прашања: 
    Дали има доволно луѓе кои одговараат на моите критериуми? 
    Дали мојата цел навистина ќе има поволности од мојот производ/услуга? 
    Ќе видат ли потреба за тоа? Дали знам што му влијае на мојот таргет да носи одлуки? 
    Можат ли да си го дозволат мојот продукт/услуга? 
    Можам ли да стигнам до нив со мојата порака? Дали се лесно достапни? 
 
      Хипотеза за групирање на клиентите 
 
Штом веќе еднаш сте направиле хипотеза во однос на групирањето на клиентите и понудената вредност, 
потребно е да соберете докази за да ја заверите вашата хипотеза преку креирање на прашања или 
експерименти за потенцијалните клиенти. 
Ако креирате прашања, важно е да избегнувате прашања кои ќе влијаат на одговорот на клиентот. На 
пример, не би сакале да кажете „Ќе платите ли за X?“ Подобро прашајте, „ Кога последен пат сте платиле 
за X?“ 
Второто прашање е далеку помалку субјективно и насочувачко. Запомтете дека не се обидувате да добиете 
признание за вашата идеа. Наместо тоа, се обидувате да остварите подлабоко разбирање за вашето 
групирање на клиенти преку собирање на докази. 
Овие докази подоцна ќе определат дали вашата хипотеза е точна или потребно е да менувате. Можете да ги 
поставите прашањата директно, лице во лице, или преку телефон. Како и да е, додека за заверка и 
тестирање на понудената вредност можете да поставувате прашања, најдобрите тестови вклучуваат 
експерименти со повик за акција за да видите како клиентот всушност ќе реагира на вашата понудена 
вредност. 
 

c) Анализирајте го вашиот производ/услуга. 
Напишете листа со секоја карактеристика на вашиот производ или услуга. До секоја карактеристика, 
наведете ги поволностите кои таа ги нуди ( и поволностите од тие поволности). 
 
d) Изберете конкретна демографска група која ќе ја таргетирате. 
Откријте не само кој има потреба од вашиот производ или услуга, но и кој најверојатно би можел да го купи. 
Размислете за следниве фактори:

Возраст
Етничко 
потекло

Место Пол
Ниво на 
приход

Ниво на 
образование

Брачен 
статус

Професија
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      Експериментирање (Пилотирање) 
 
Храброто пилотирање помага во менувањето на начинот на кој се направени работите 
Експерименталните приоди ги раскинуваат широко-базираните и сложени предизвици во помали целини погодни  
за пилотирање. Во исто време, тие им помагаат на поширокото членство преку експериментирање да го  
реформираат целото општество. Еден од темелите во изнаоѓањето нови начини за правење на работите е да 
создадете предиспозиции за екпериментална култура. Пробите и помалите експерименти служат за создавање  
на иновативни решенија кои можат да ги подобрат услугите, да ја забрзаат дерегулацијата, да ги намалат  
процедурите, да ги преправат процедурите за носење на одлуки и да го зајакнат креирањето на работни места и  
претприемништвото. Пилотирањето помага во создавање нови форми на кооперација помеѓу јавниот и приватниот  
сектор, заедно со граѓанските организации. Агилно и иновативно општество не се раѓа напразно – потребно е да 
изнајдеме начини за заедничка соработка на сите фронтови. 
 
Што е експериментирање и пилотирање? 
Истражувањата речиси секогаш имаат цел која е испитана на ограничена група на луѓе и во даден контекст, 
има јасен почеток и крај, и создава нова информација која може да се користи во други контексти на 
одлучување. Екпериментирањето овозможува да се предвиди и испроба корисноста на мерките пред тие да 
бидат претставени за поширока употреба. Ако новиот начин на работа не функционира во пилот фазата, 
тоа самото по себе е резултат. 
Добар пилот си ја оправдува добро намерата преку, на пример, подобрување на услугите и 
заштеда на трошоците. (Еве кул алатка која можете да ја користите за експериментирање - 
https://ww w .youtube.com/watch?v=F-5Iyj9A1MU) 
Експериментирањето им ја овозможува на многу претприемачи вредноста на фидбекот, бидејќи им кажува што  
мислат клиентите. Проблемот е што многу од тие претприемачи не се сигурни или не се заинтересирани со тоа  
што можат дополнително да направат со добиениот фидбек во тој период. Тоа е ужасна загуба на моќен извор.  
Еве 4 работи коишто можат да ги прават сопствениците на старт-апи со фидбекот од потрошувачите:     
    Можат да се користат како препораки 
    Фидбекот може да биде мотивациска алатка 
    Може да се употреби за подобро развивање на производите и услугите     
    Може да помогне во идентификувањето на начинот на 
кој се гледа продуктот 
       
 
              
 
              
 
              

На пример, можете да користите лажна интернет страна со три страници. Првата страна е страна за 
продажба во долга форма каде е наведено се што треба да знае клиентот за да го купи вашиот производ. 
Втората страна ги собира информациите за начинот на купување од страна на купувачот. На крај, 
последната страна дава информација од видот на „продадено“ или „проверете подоцна“. 
Вакви експерименти имитираат многу блиску што сака да прави вашата група на клиенти и ќе обезбедат 
најдобар доказ дека сте на прав пат. Идентификувајте потенцијални групи на клиенти кои (можеби) го имаат  
проблемот кој сте го определиле. За да го направите ова, потребно е тимот да замисли неколку типови на луѓе ,  
кои според нив би го користеле производот/услугата и да ги мапираат. (https://steveblank.com/2011/04/04/the- 
leanlaunch-pad-at-stanford-%E2%80%93-class-4-customer-hypotheses/) Добра алатка за употреба е лична слика на  
клиентот (customer personas) (https://blog.alexa.com/10-buyer-persona-examples-help-create/). Таа вклучува  
мапирање на совршената личност која би бил вашиот клиент, со што би можеле да ги искористите како цели во  
следниот чекот- експериментирање.
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      Понудена вредност 
 
Понудената вредност опишува како понудата која е понудена на таргетираната публика се разликува од 
достапното доминантното решение(ија) (ако се претпостави дека такви решенија постојат) и објаснува 
зошто таргетираната публика може да ги претпочита пред другите опции. Понудената вредност на тој начин 
дефинира што влијанието на ризикот има намера да понуди за животот и благодетите на клиентите, земајќи 
ја во предвид нивната вистинска вредност. Ќе поминеме преку сет чекори кои го овозможуваат преминот од 
дрвото на проблеми до понудена вреност. 
 
Како да создадеш понудена вредност? 
Процесот кој е претставен во ова поглавје е организиран во 3 чекори: 
 
    Споредете со доминантното решение 
    Диференцијација на вредноста 
    Дефинирајте ги основните елементи на понудената вредност 
  
Подетална информација можете да добиете на следниот линк: 
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/            
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       Рамка на влијание 
 
Практикувањето на социјалното претприемништво е конструктивен процес кој може да се подели во пет главни 
фази:  
       
 
 
 
Фазата на „предвидување“ е поврзана со социјалниот претприемач и тимот, што ги мотивира, каков вид на 
социјални проблеми се стремат да решат, и каков подобар свет сакаат да создадат. Фазата на „планирање“ 
која следи и суштинска за развојот. Планското размислување привлекува практичари и истражувачи од 
различни сфери од животот. Принципот на интеграција на корисникот како дел од планското размислување 
се очекува да го промени создавањето и испораката на производот или услугата. Согласно со тоа, 
различни организации кои се впуштаат во планско размислување развиваат прилагодени решенија и им 
служат на потребите на луѓето. Социјалните претпријатија, кои се познати по создавање на нивната 
супериорна социјална вредност, исто така изјавиле дека започнуваат со овој иновативен приод за да ги 
адресираат неморалните проблеми. Тековната статија прави обид да анализира различни социјални и 
организациони процеси кои промовираат социјалните претпријатија да го усвојат планското размислување 
со цел да создадат производи, кои се релевантни и изводливи помеѓу групите на корисници. Статијата 
открива дека со усвојување на планско размислување, социјалните претпријатија го отсликуваат нивниот 
иновативен жанр, со тоа што го претставуваат нивниот стил преку поефектно адресирање на порочните 
проблеми. Непрофитабилните се повеќе се фокусираат на понуда на услуги дизајнирани да донесат изходи и 
влијание. Влијанието е интересен термин којшто го разгледува начинот на кој дадена програма или 
интервенција влијае на поволното „ доживотно“ искуство. Влијанието може да се опише како:      
     Позитивна промена 
     Разлика или поволност 
     Придонес за благосостојба 
     Влијание на иднината 
 
На крајот на рамката на влијанието вие треба да: 
     Го разбирате процесот на мерење и анализирање на влијанието 
     Ја применувате теоријата на промена 
     Ги најдете најсоодветните индикатори за да ги измерите промените

Предвидување Планирање Пилотирање Фидбек Стартување
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       Одржлив Бизнис Модел 
 
Како можете да започнете и воспоставете оддржлив бизнис модел? 
 
a) Испланирајте ја вашата употреба на ресурси 
     Во зависност од видот на бизнисот кој сакате да го започнете, списокот драматично ќе варира. СааС 
     компаниите, на пример, нема да имаат потреба од сировините кои ќе им треба на бренд за облека. 
     Размислете каде е изворот на вашите материјали? Кој ги прави или ги жнее? Како се продавани? 
     Земете во предвид од каде доаѓаат или како се транспортираат. Колку долго треба да патуваат за да 
стигнат во вашиот дом или магацин? Како можете да скратите на трошоци за патување? Кои се 
најризичните ресурси на вашиот список, и како вие можете да ја зголемите продуктивноста додека во 
исто време ја намалувате вашата зависност од нив? 
 
b) Разгледајте алтернативни форми на сопствеништво на компанијата 
Традиционалниот хиерархиски бизнис модел може да создаде неразумни размери во платите помеѓу оние 
од највисоките рангови на скалата ( извршен директор, други директори на високо ниво, 
основачи,менаџери) и оние на најниските (работниците кои ги создаваат сировините или кои го извршуваат 
процесот на производство). Вклучување на сите во вашите цели на оддржливост може да помогне да го 
оддржите бизнисот на прав пат и да им дадете поголем збор на оние кои се нормално во понеповолна 
положба. 
 
c) Ангажирајте ги вашите клиенти. 
Вашата посветеност на оддржливоста може да резултира со повисоки цени за вашите клиенти, и тоа е во ред. 
Дајте им до знаење на вашите клиенти зошто плаќаат повеќе за вашите производи во задолжителна објава на 
блог, серии на објави или во приказна посветена на брендот.
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B) МЕНТОРИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ 
 
       Што е Менторирање? 
 
Менторирањето е еден од најбрзите начини да постигнете резултати. Тоа го забрзува вашиот личен и 
бизнис развој на начин што ќе можете побрзо да постигнете резултати. Менторирањето ги синтетизира 
лекциите научени од другите, претворајќи го знаењето во корисни идеи. Кога е направено точно, 
менторирањето нуди структура која можете да ја следите и менторирањето ви дава систематски процес 
којшто можете да го користите моментално и прекувремено за постојани резултати. За социјалните 
претприемачи, може да е особено тешко да го изберат вистинскиот ментор, оној кој ги разбира вашите 
уникатни потреби. Менторирањето на социјалните претприемачи може да се фокусира на четири 
области: Личен Развој, Социјално Влијание, Раст на Бизнисот и Раководство. Потребни се сите четири 
елементи за да се успее како социјален претприемач. 
 
Што е потребно учениците да очекуваат од менторот? 
Бизнис менторот вообичаено има опширно бизнис искуство или е стручен во одделна бизнис област, како 
што се финансии или маркетинг. Менторот ќе делува како лице од доверба на нивните ученици во одреден 
флексибилен период од време. Ако размислувате да најдете бизнис ментор, треба да сте на јасно што 
можете а што не можете да очекувате од нив. Вашиот ментор ќе:       
      Понуди надворешна перспектива на вас и на вашиот бизнис 
      Слуша, доверливо, за работите кои ве загрижуваат за вашиот бизнис 
      Ви помогнат со споделување на нивното искуство како во неуспехот, така и во успехот. 
      Ви дадат пријателска, необврзувачка поддршка 
      Понудат искрен и конструктивен фидбек 
      Ќе бидат гласници за идеи 
      Ви помогне со носењето одлуки преку сугерирање на алтернативи базирани на лично искуство 
      Понуди контакти и мрежа за да го прошири вашиот личен и бизнис развој 
      Понуди тековна поддршка и охрабрување 
 
      Каков треба да биде процесот на менторирање? 
 
a) Почетна средба 
      Објаснете ја целта на менторската врска; 
      Форматот на состаноците и како ќе функционираат; 
      На што ќе се посветите и вашата улога; 
      Што се очекува од учениците и нивната улога.
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c) Придвижување напред 
      Идентификување кога врската ќе достигне природен крај 
      Прегледува и одјавува цели 
      Помага на ученикот да ги идентификува следните чекори (веројатно различен ментор) 
      Саморефлексија и преглед на ефективноста од двете страни 
 
d) Менторирање на Социјални Претприемачи за Личен Развој 
Социјалното претприемништво почнува со социјалниот претприемач. Најдобрите лидери најдобро се 
познаваат себеси. А личниот развој започнува со свесноста за самите себе. Вистинско признание, јас 
самиот се борев со ова, затоа имам голема пракса во подобрување во овој дел. Личниот развој исто така 
може да вклучува и самоуправување, нашата способност да ги управуваме нашите емоции и поведенија, 
социјалната свест, нашето влијание врз другите; и управувањето со врските, основата на успехот во секоја 
иницијатива. Личниот развој исто така може да вклучува учење на нови вештини или стекнување нова 
доверба. 
 
e) Менторирање на Социјални Претприемачи за Влијание 
Како што секој бизнис треба да го пронајде својот пазар, социјалните претприемачи треба да го пронајдат 
своето влијание. Додека Оддржливите Развојни Цели на ОН се одлична рамка за размислување за развој, 
не многу социјални претпријатија можат „да ја избришат глобалната сиромаштија“. Недостаток на фокусот 
на конкретни, достижни цели на влијание може да ја намали вашата ефективност. 
Понекогаш на социјалните претприемачи им е потребно менторство да им помогне во фокусирањето на 
една конкретна област на влијание и да планираат како да стигнат таму.

b)Сесии на менторот 
      Прегледува искуство; 
      Идентификува цели; 
      Обезбедува фидбек; 
      Идентификува силни страни и успеси; 
      Идентификува области на развој; 
      Истражува можности; 
      Поучување во одредени области ако е потребно; 
      Дискутира професионални проблеми; 
      Договара потреби за поддршка; 
      Поставува цели за идни дејствија; 
      Создава можности за учениците да стекнат искуство.                
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Менторирање на Социјални Претприемачи за Раст на Бизнисот 
Еве го она што социјалните претприемачи не го кажуваат на глас на другите: Ако сум загрижен за пари, не 
можам да се фокусирам на мојата мисија. Знам дека не сакаме секогаш да зборуваме за пари, но вистината 
е, дека ни се потребни парите за да направиме разлика. Социјалниот бизнис, сепак, на крајот си е бизнис. 
Бизнисите опстануваат и растат од оддржлив, профитабилен раст. Социјалните бизниси имаат 
општестевно влијание само кога го поддржуваме бизнисот, создаваме профит и раст. 
Очигледно, на некои непрофитабилни организации им оди добро. И покрај тоа, тие мора да создадат 
оддржлив извор на финансирање за да создадат влијание. Значи, на некој начин, парите и мисијата никогаш 
не се целосно разделени. 
  
Менторирање на Социјални Претприемачи за Раководство 
Ако се надевате дека ќе го измерите влијанието, а со тоа и вашиот бизнис, во одреден период ќе треба да 
ги зголемите вашите напори водејќи ги другите. Комуницирањето, поучувањето, создавањето на култура и 
други клучни вештини почнуваат да стануваат приоритетни пред вашето техничко know-how. Мора да 
научите како да привлечете, регрутирате, развивате, управувате, мотивирате и да ги водите другите. Јас 
често ова го гледам како тесно грло за развој на старт-апи, придвижувајќи се од тим на ко-основачи кон тим 
од тимови.
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