
Innovasjonsbevegelse for barn er blitt global!
Non-profit organisasjonen Reach for Change, som støtter sosiale innovasjoner som forbedrer barns liv, vokser og sprer seg på tvers and
landegrenser. I 2014 etablerte organisasjonen seg i ytterligere 7 nye land, hvorav Norge er et av dem. Antallet sosiale entreprenører som
mottar støtte fra Reach for Change har mer enn doblet seg og innovasjonene til nevnte sosiale entreprenører bidro til at nær en  halv million
barn nå lever sunnere liv. Dette vises i organisasjonens årlige Social Impact Report, som publiseres onsdag. 

-Det finnes en økende forståelse for at sosial entreprenører kan bidra til å løse utfordrende samfunnsproblemer. Vi er glade for og stolt over at vår modell har
vist at den skaper positiv endring for barn i et stort antall land på tvers av flere ulike verdensdeler, sier Sara Damber, medgründer og CEO for Reach for
Change.

Stiftelsen Reach for Change ble etablert i Sverige i 2010. Stiftelsen finner og støtter lokale sosiale entreprenører med innovative løsninger, som bidrar til å
forbedre barns liv. Entreprenørene får støtte til å skalere sin innovasjon gjennom såkorninvesteringer, tilgang på forretningseksperise, samt
nettverkingsmuligheter.

Siden etableringen i 2010, har stiftelsen vokst jevnt og hatt et økende fotavtrykk når det gjelder å skape positiv endring for barn og lokalsamfunn. 2014 var
det året Reach for Change ekspanderte mest. Organisasjonens nye Impact Report for 2014 viser at:

Reach for Change gikk fra å være tilstede i 9 til 16 land. Med nyetablering i Bulgaria, Danmark, Estland, Lativa, Litauen og Norge.
 
Antall sosiale entreprenører som fikk støtte til å videreutvikle og skalere sin innovasjon, som skaper positiv endring i barns liv, gikk fra 47 til 105.
 
89 prosent av de sosiale entreprenørene som mottok støtte gjennom Reach for Change sitt inkubatorprogram skalerte sin virksomhet til nye
geografiske områder i 2014, sammenlignet med 2013.
 
489 000 barn, verden over, har fått bedre helse gjennom på de sosiale innovasjonene som har mottatt støtte.
 
72 000 barn, verden over, har fått forbedret tilgang til utdanning gjennom de sosiale innovasjonene som har mottatt støtte.
 
54 000 barn, fra marginaliserte grupper, har gjennom innovasjonene som har mottatt støtte, fått mulighet til å delta i samfunnet på mer like vilkår.

En forklaring for den raske veksten i 2014, er det nye samarbeidet med underholdningsselskapet MTG (Modern Times Group). Samarbeidet innebærer å
finne og støtte sosiale entreprenører som forbedrer barns liv, i ti land der MTG opererer. Reach for Change finansieres hovedsakelig gjennom bidrag fra
partnerbedrifter, samt samarbeid med andre organisasjoner innen ideell og offentlig sektor.

Om Reach for Change

Stiftelsen Reach for Change er en non-profit organisasjon som jobber for å forbedre barns liv, grunnlagt av Kinnevikgruppen og Sara Damber. Reach for
Change finner og støtter Change Leaders – lokale sosiale entreprenører som har innovative ideer til hvordan å løse noen av samfunnets mest presserende
problemer som barn møter på. Entreprenørene mottar støtte til å skalere sin innovasjon ved hjelp av såkornfinansiering, tilgang til forretningsrådgivning og
nettverksmuligheter.
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