
 

Social innovatör pitchtränar nya 
barnrättshjältar för Reach for Change 
 
I veckan accelererar Kinneviksägda Reach for Change nya barnrättshjältar 
med hjälp av några av de främsta experterna inom området. I bland dem 
finns den sociala entreprenören Johan Wendt, hyllad norden över för sin 
organisation Mattecentrum som varje dag hjälper 200 000 barn gratis 
med matematik. 2010 blev han en av de allra första att få investering av 
Reach for Change som hjälper till att förverkliga idéer som gör livet bättre 
för barn – nu ska han själv vässa nya sociala entreprenörers pitchteknik när 
organisationen väljer vilka de ska investera i.  
 
Varje år letar den ideella organisationen Reach for Change efter exceptionella personer med idéer som 
gör livet bättre för barn. Som en del i urvalsprocessen och för att ge fler möjligheten att utveckla sin 
idé	  har Reach for Change nu för första gången lanserat ett acceleratorprogram. I 
acceleratorprogrammet får 12 av dem som sökt till Reach for Change i år under fyra veckor verktyg att 
växla upp sin idé.  Under veckorna kommer acceleratordeltagarna få	  tillgång till professionell 
rådgivning inom olika områden för att kunna vässa sin idé	  och sitt entreprenörskap.  
 
En av experterna är den sociala entreprenören Johan Wendt, grundare av Mattecentrum som under 
veckan ska vässa acceleratordeltagarna. 
 
–	  Reach for Change betydde allt för mig, från finansiell trygghet till ökad varumärkeskännedom – 
hela vägen till det personliga planet där jag hade någon som trodde på mig. Nu får jag chansen att 
dela med mig av mina kunskaper, lärdomar och misslyckanden till andra sociala entreprenörer. Kan 
jag hjälpa någon att göra gott så gör jag gärna det, säger Johan Wendt. 
 
Reach for Change får in hundratals idéer varje år om hur livet kan bli bättre för barn i Sverige men 
investerar bara i några få	  av dem.  
 
–	  Vi har lärt oss så mycket sedan vår uppstart, då Johan var en del av vår inkubator. Nu vill vi dela 
med oss av den kunskap och expertis vi samlat på oss till ännu fler sociala entreprenörer - i 
förhoppning om att vi lyckas hjälpa framtidens stjärnskott till framgång, säger Alex Budak, 
Sverigechef, Reach for Change. 
 
De flesta av idéerna som skickas in till Reach for Change är än så	  länge i idé- eller uppstartsfas	  –	  och 
det krävs mycket mod att våga ta steget att satsa till 100 procent. Så	  var det också	  för Johan Wendt. 
 
–	  Det jag önskar att jag hade vetat var att jag kan. Så	  många gånger innan jag drog igång tvekade 
jag för att jag trodde inte på	  mig själv. Nu vet jag att det enda sättet att lära sig är att sätta igång. 
Ingen kan från början men alla kan lära sig. 
 
Bland experterna på	  acceleratorprogrammet finns förutom Johan Wendt också	  Kia Agerhem, 
Marknadschef på	  tidningen Metro och Greg Vanourek, internationell författare och professor på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Den 1 december i Stockholm presenterar Reach for Change de sociala 
entreprenörer som de slutligen investerar i.	  


