
	  

 
Reach for Change gör miljoninvestering 
i tre barnrättshjältar 
 
I augusti öppnade Reach for Change portarna för Sveriges tuffaste entreprenörstävling. 
Utmaningen var att presentera innovativa idéer som konkret gör världen bättre för barn. Över 
femhundra idéer har bedömts och idag presenterades vinnarna på Rigoletto i Stockholm. Sveriges 
första barnrättsbyrå, ett samhällsentreprenörsprogram för unga och en app för att hjälpa barn med 
autism – de vinnande idéerna ämnar lösa tre olika akuta problem som drabbar barn i Sverige idag. 
Vinnarna kommer nu att få finansiering och rådgivning från några av näringslivets vassaste hjärnor 
för att förverkliga och sprida sina idéer.  
 
– De tre entreprenörer som vi har valt ut representerar de allra främsta inom socialt entreprenörskap i Sverige 
idag, säger Alex Budak, Sverigechef, Reach for Change. Deras metoder för att förbättra barns situation – från 
appar till workshops och ombudsmannaskap – har potential att lösa stora sociala problem och skapa långsiktig 
förändring för barn i Sverige. Deras tillskott kommer göra vår portfölj av Change Leaders vårt starkaste någonsin. 
 
Det är femte året i rad som Reach for Change väljer ut entreprenörer med innovativa idéer som gör världen 
bättre för barn. Bland tidigare vinnare finns Johan Wendt, grundare till Mattecentrum som hjälper barn över hela 
landet med matematikundervisning och Ida Östensson, initiativtagare till jämställdhetsinitiativen Crossing 
Boarders och FATTA-kampanjen. Under året har jakten på idéer som gör världen bättre för barn också pågått i 
fjorton länder runtom i världen – Bulgarien, Kazakstan, Ryssland, Tchad, DR Kongo, Ghana, Rwanda, Tanzania, 
Danmark, Norge, Lettland, Litauen, Estland och nu också Sverige. 
 
De tre vinnarna får tillgång till Reach for Change framgångsrika inkubatorprogram, ett globalt nätverk av sociala 
entreprenörer, finansiering i upp till fem års tid och rådgivning från några av de skarpaste hjärnorna inom 
Kinnevikbolagen. Syftet är att de sociala entreprenörerna ska kunna ha fullt fokus på att få sin idé att bli storskalig 
och skapa hållbar och systematisk förändring barn.  
 
De tre vinnarna är: 
 

• Elin Wernquist Roberts – Barnrättsbyrån. Elin har grundat Sveriges allra första barnrättsbyrå – en öppen 
verksamhet som erbjuder enskilda barn och unga råd, stöd och praktiskt hjälp i frågor som rör alla deras 
rättigheter. Barnrättsbyrån når idag en mycket utsatt grupp och arbetar för att varje barn ska få sina 
rättigheter tillgodosedda. 
Hemsida: http://www.erstadiakoni.se/sv/barnrattsbyra/ 

 
• Anton Håkansson – Snailday. Snailday är ett digitalt verktyg som ska göra livet enklare för barn med 

autism. Med Snailday kan barn med autism och personer kring barnen få hjälp att skapa och upprätthålla 
den dagliga strukturen.   
Hemsida: http://www.snailday.se 

 
• Sandra Kinnaman Nordström - Expedition Botkyrka. Expedition Botkyrka är ett ledarskaps- och 

samhällsentreprenörsprogram för unga i miljonprogramsområden. Genom en kreativ utbildning får de 
unga stöd i att själva utveckla idéer för att förbättra deras lokalsamhälle. 
Hemsida: http://www.thegoodtribe.com/expedition-botkyrka/ 

 
Om Reach for Change 
Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik och Sara Damber för att förbättra barns liv. Reach for 
Change hittar och utvecklar Change Leaders – lokala sociala entreprenörer med innovationer som gör livet bättre 
för barn. Genom Reach for Change får de finansiellt stöd, affärsrådgivning och ett nätverk för att utveckla sina 
verksamheter. Reach for Change lanserades i Sverige 2009 är idag verksamma i 15 länder på tre kontinenter. 
Under 2013 fick drygt en miljon barn stöd genom Reach for Change verksamheter globalt. 
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