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Nytt expertråd stärker upp Stenbecks
Stiftelses arbete för de mest utsatta
barnen
Stenbecks Stiftelse har startat ett expertråd som tillsammans med kansliet
ska stärka upp arbetet för de allra mest utsatta barnen i Sverige. Rådet består
av fem utvalda personer med olika expertis och bakgrund från bland annat
civilsamhället och forskningsvärlden.
- Vi är jättestolta över expertrådets bredd och expertis. De kommer att bidra

med nya perspektiv och säkerställa att vi skapar så stor impact som möjligt
för samhällets mest utsatta barn och unga, säger Sara Damber,
verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse.

Expertrådets roll är att ge rekommendationer för hur befintliga samarbeten
kan utvecklas för att skapa mest effekt för utsatta barn och unga genom
systemförändrande initiativ. Gruppen kommer även att bidra i kansliets
arbete med att bedöma nya projektansökningar. En av experterna är Ali
Abdelzadeh, universitetslektor och fil. dr i statsvetenskap.
- Jag blev inspirerad och glad över att få förfrågan att ingå i denna grupp, då
det är viktigt att lyfta olika perspektiv för samhällsförändring. Jag hoppas
kunna bidra med kunskap om ungas inflytande och delaktighet efter år av
forskning och på så sätt stärka upp stiftelsens arbete, säger Ali Abdelzadeh,
Stenbecks Stiftelses Expertråd.
Stenbecks Stiftelse fördelar årligen drygt 35 miljoner till olika ideella
organisationer och projekt som jobbar med att förbättra situationen för
samhällets mest utsatta barn och unga.
Expertrådet består av:
Ali Abdelzadeh - Universitetslektor och fil. dr i statsvetenskap
Annica Johansson - Verksamhetschef, Effektfullt
Fredrik Livheim - Leg. psykolog vid Karolinska Institutet via Centrum för
social hållbarhet och Forsknings- och innehållsstrateg, 29k
Ola Mattsson - Chef Growth Hub, Rädda Barnen
Judit Wefer - Sakkunnig inom Social Innovation

Lär känna expertrådet närmare på Stenbecks Stiftelses hemsida.

För mer information kontakta,
Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse
Telefon: 070 762 00 28 Mail: sara.damber@hsstiftelse.se

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar
barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och
unga i Sverige.
Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i
civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka
barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de
barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har
Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det
svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som
kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030
Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.
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