
	  

Glenda och Axel, 6 år hjälper Reach for Change 
att hitta Sveriges bästa sociala entreprenörer 
 
Reach for Change har för femte året i rad startat sökandet efter sociala entreprenörer med idéer 
som kan göra livet bättre för barn. Vinnarna får ekonomiskt stöd och rådgivning från några av 
näringslivets vassaste hjärnor. För att hitta de bästa entreprenörerna tar Reach for Change denna 
gång hjälp av två experter – Axel och Glenda, 6 år. 
 
Den ideella organisationen Reach for Change står för femte året i rad inför uppgiften att hitta fler personer med 
idéer som gör livet bättre för barn och att hjälpa till att förverkliga dem. En utmaning i arbetet är att på ett tydligt 
sätt beskriva vad man söker efter. 
 
– Vi vet att det finns massor av människor därute med innovativa lösningar på viktiga samhällsproblem. Men 
ibland kan detta med socialt entreprenörskap låta komplicerat och göra människor mindre benägna att söka. Vi 
vände oss till två experter för att hjälpa oss att bli tydligare och kommunicera mer begripligt, säger Alex Budak, 
Sverigechef på Reach for Change. 
 
Glenda och Axel, 6 år, är experterna anlitade för det viktiga uppdraget. De båda har huvudrollen i Reach for 
Changes tv- och radioreklam där de med egna ord beskriver vad en social entreprenör gör. Såhär förklarar Glenda 
och Axel vad den sociala entreprenören Elin Wernqvist, grundare av Barnrättsbyrån, gör: 
 
– Det var en tjej. Hennes mamma var dum och slog henne och så. Då gick hon till tågstationen och sov där. Sen 
kom Elin. Elin jobbar på Barnrättsbyrån och sa STOPP, lyssna på den här tjejen! Så tog hon hand om henne och 
så fick hon gå i skolan! Då kändes det bra, förklarar Glenda och Axel. 
 
Elin är ett exempel på en av de sociala entreprenörer som Reach for Change stödjer i sitt inkubatorprogram. Hon 
valdes in förra året och får nu upp till fem års lönefinansiering, professionell coaching från Kinnevikbolagen och 
tillgång till ett globalt nätverk. Syftet är att möjliggöra att Elin ska kunna fokusera fullt ut på sin idé, få den att 
växa, utvecklas och hjälpa så många barn som möjligt. 
 
Med Glenda och Axels hjälp vill Reach for Change nu hitta fler sociala entreprenörer och få dem att våga tro på 
sina idéer. 
 
– Barn är ju vår främsta intressent. Vi involverar barn när vi väljer ut vilka entreprenörer vi ska investera i och 
utvärderar entreprenörernas arbete i inkubatorn. Det känns naturligt att ta in barns expertis även i vår 
kommunikation, säger Alex Budak. 
 
Glenda håller med: 
 
– Barn är ju mycket bättre på allting. Och viktigare också, lägger Axel till. 
 
Reklamfilmen kan ses här: https://youtu.be/wX693NA59nY  
 
Om Reach for Change 
Vi identifierar och stöttar Change Leaders – lokala sociala entreprenörer med idéer som gör livet bättre för barn. 
Genom oss får tillgång till professionell rådgivning, finansiering och ett globalt nätverk – så idéerna kan växa och 
göra systematisk och hållbar skillnad för så många barn som möjligt. Reach for Change är en ideell organisation 
som startade upp i Sverige 2010 av Kinnevikgruppen och Sara Damber. 
 
Ansök med en idé som gör livet bättre för barn på reachforchange.se senast den 6 augusti. 
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