
Du bestämmer vem som blir årets Game Changer
De är tre eldsjälar, inspiratörer och entreprenörer som lägger största delen av sin vakna tid på att göra världen till en bättre
plats för våra barn. Genom sitt stora engagemang har Georgios Karpathakis (Underbara ADHD), Rosie och Jesper (Peppy Pals)
och Sanna Bergendahl (Föreningen Storasyster) förändrat livet för många barn. Nu är det upp till dig att bestämma vem av
dessa som ska bli Årets Game Changer. Gå in och rösta på www.tv3.se/gamechangers.

I dag startar kampanjen Game Changers som MTG i Sverige lanserar tillsammans med Kinneviks ideella stiftelse Reach for Change. Det är ett
initiativ för att hjälpa sociala entreprenörer att förverkliga sina idéer kring hur man kan förbättra barns liv. I kampanjen som pågår till den 18
december röstar man på en av de tre utvalda Game Changers och den 19 december kommer vinnaren att presenteras. Den svenska
kampanjen är en del av ett större internationellt samarbete där en global Game Changer kommer att utses.

”Vi tror att en röst verkligen kan göra stor skillnad i samhället, och därför har vi satt vår tilltro till sociala entreprenörer. Smarta, modiga och
passionerade individer som brinner för barns rättigheter, som driver förändring och får andra att följa.” säger Alex Budak, Sverigechef på
Reach for Change

”Jag har haft nöjet att arbeta tillsammans med dessa fyra exceptionella personer under året i vår inkubator; Georgios, Sanna, Rosie och
Jesper. Varje dag arbetar det för att gör livet bättre för barn, på helt olika sätt. Jag välkomnar er att möta dem, lära er mer om det fantastiska
arbete de gör och rösta på din favorit. Det ska bli otroligt spännande att se vem ni väljer!”

Den som blir årets Game Changers vinner en reklamkampanj från TV3, Viasat, Viaplay och MTG Radio. Vilket ger den sociala
entreprenörenen en ovärderlig möjlighet att nå ut mitt sitt budskap och hjälpa ännu fler barn. Kandidaterna som tävlar om att bli årets Game
Changer har idag en plats i inkubatorn hos Reach for Change som inkluderar ekonomiskt stöd och professionell rådgivning för att deras
organisationer ska växa och få en så stor och positiv effekt för så många barn som möjligt.

Du kan rösta på den du tycker ska bli årets Game Changer fram till den 18 december på www.tv3.se/gamechangers Vinnaren presenteras
den 19 december.

Game Changers du kan rösta på är:

Georgios Karpathakis – Underbara ADHD

Georgios drivs av en stark entreprenörsanda och vilja att förbättra samhällets synsätt på barn med ADHD. Underbara ADHD är i dag Sveriges
enda renodlade ADHD-organisation och en plattform där diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg och sjukvård möts.

Rosie och Jesper – Peppy Pals

Studier visar att barn med högt EQ varken mobbar eller blir mobbade i samma utsträckning som andra barn och tillsammans startade Rosie
och Jesper därför Peppy Pals. Peppy Pals är världens första digitala EQ-spel för barn 3-6 år med syftet att utbilda dem kring samarbete,
känslor och empati med hjälp av humor och rollspel.

Sanna Bergendahl – Föreningen Storasyster

Sanna är en person med stark entreprenörsanda som avskyr orättvisor. Hon driver Föreningen Storasyster som vänder sig till dem som
utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Föreningen arbetar även aktivt för att motverka sexuellt våld genom att informera och öka
kunskapen om det i samhället.

Om Reach for Change

Vi söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de
lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik tillsammans
med Sara Damber.

Hemsida Game Changers:

www.tv3.se/gamechangers


