
Når partnerskaber giver social værdi
Fredag d. 9. november 2018 afholdte Nordic Entertainment Group & Reach for Change Game Changer Finale og
udvalgte årets sociale iværksætter.

Her pitchede 5 nytænkende og passionerede sociale iværksættere deres innovative idé til at give børn og unge i
Danmark bedre muligheder for at udleve deres fulde potentiale.

   Øverst til venstre: Sprogeriet & Jakob Kjeldberg                                                                        Øverst til højre: Meptek & Kim Poder
   Nederst til venstre: Vinderne & Juryen                                                                                       Nederst til venstre: Alle finalisterne

Dagens vært var Reach for Change ambassadør, Jakob Kjeldberg. Prisen og finansiering på henholdsvis 400.000 kr. Og 50.000
kr., blev givet til nytænkende, modig og passionerede sociale iværksættere, som skaber målbare og meningsfulde
forbedringer i børn og unges liv - og dermed bedre forudsætninger for at udleve deres fulde potentiale!

Ekspert Juryen bestod af Sofia Breitholtz CEO for Reach for Change, Kim Poder, CEO for Nordic Entertainment Group, Max
Andersen, COO for TV3 SPORT, Jonas Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet, Mads Espersen Lyager, Program Chef
i Egmont Fonden og Flemming Pedersen, Partner i QVARTZ.
Ungepanelet bestod af 8.klasse elever fra Bernadotteskolen og 9. Klasse elever fra Brøndbyvesterskolen

Alle finalister formåede at præsentere den sociale problemstilling, deres unikke løsning herpå samt deres grundlag for den
forretningsmæssige side af deres organisation klart, tydeligt og præcist. Netop derfor stod juryen og ungepanelet over for en
vanskelig beslutning. Efter nøje overvejelser og grundige voteringer blev der dog fundet både en Game Changer og en
Ungepanelsfavorit, og valget faldt på:

Årets Game Changer 2018: Jakob Friis & Nicolai Sand fra Meptek, der arbejder med at forbedre unges præsentationsteknikker.
Det gør de ved at tilbyde workshops hvor der, ved brug af Virtual Reality, arbejdes med motivation, selvtillid, overbevisning,
fremlæggelse og fremtoning.http://www.meptek.dk

Ungepanelets favorit 2018: Camilla Nellemann & Helene Cooper Larsen fra Sprogeriet, som arbejder med at udvikle
forskningsbaserede værktøjer, der stimulerer børns sproglige udvikling. De vil gøre det lettere, sjovere og mere håndgribeligt for
børn og voksne at skabe resultater sammen http://www.sprogeriet.dk

Et kæmpe tillykke til begge organisationer, og til de øvrige finalister ved årets Game Changer-finale:
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De har alle vundet en plads i Reach for Change Danmarks Inkubator, hvor der for sociale entreprenører, på årsbasis, ydes
kompetenceopbygning, adgang til netværk og værktøjer inden for forretningsudvikling og økonomisk bæredygtighed.

På nentgamechanger.dk og via Reach for Changes Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter, kan du læse meget mere om vores arbejde og vores
nuværende samt nykårede Change Leaders.

For yderligere information Kontakt: Anders Jochumsen - Communications and Program Manager i Reach for Change Denmark

+45 2393 5701

Reach for Change Danmark er den danske afdeling af den internationale non-profit organisation, der gennem samarbejder på tværs af
sektorerne investerer i sociale iværksættere, der giver børn og unge muligheden for at udleve deres fulde potentiale.


