
Pro4u lägger stor vikt vid CSR, Corporate
Social Responsibility. Vi stödjer sedan nio
år Cancerfonden och inledde under 2013
ett CSR-projekt för social förändring i
provinsen Nampula i Mocambique.

Cecilia Andrén Nyström startade för
några år sedan, endast 20 år gammal,
Futebol dá força, som betyder fotboll ger
styrka, i Mocambique. Hennes vision är
att fotboll för flickor och fotbollstränare
som förändringsledare kan bidra till en
positiv social förändring för unga flickor
utanför fotbollsplanen.

Endast ett år efter att Cecilia startade Futebol dá
força hade hon närmare 200 volontärer som
fotbollsledare runt om i Mocambique. Verksam-

heten har vuxit ytterligare sedan dess och engagerar
idag närmare 300 ledare och 5 000 flickor i Mocam-
bique men också i Zambia, Finland och Sverige. Pro4u
stödjer även verksamheten i Sverige.

Pro4u:s engagemang i ett mycket betydelsefullt
socialt förändringsprojekt har fortsatt och även fördju-
pats under 2014. I Sverige har Cecilias unika föränd-

Förändringsledning med fotbollen som medel
ringsarbete rönt stor uppmärksamhet under året i olika
media. Ett lag från Nampula som vann den första
nationella ligan i Mocambique, deltog under sommaren
i Gothia Cup som är världens största ungdomsturnering
i fotboll. Under 2014 tilldelades Cecilia stipendiet Kom-
passrosen inom ideell sektor ur Konungens stiftelse
Ungt Ledarskap. Motiveringen löd: ”För att hon med
mod i beslut och långsiktigt ansvar för en hållbar verk-
samhet har förändrat världen för tusentals tjejer som
fått kunskap, en tro på sig själva och goda värderingar
med fotbollen som samlingsplats.”

”Vårt samarbete med Pro4u betyder mycket för
oss. Vi arbetar med förändringsledning bägge två, men
på helt olika arenor, vilket är spännande och skapar en-
gagemang hos oss båda. Pro4u har ett genuint engage-
mang för Futebol dá força och våra fotbollstjejer, vilket
känns och märks. Det betyder mycket för oss att Pro4u
valt att satsa på förändringsledning även utanför sin
egen verksamhet, och vågar tro på att vi genom fotboll
kan förändra världen – vilket vi nu gör tillsammans
varje dag. Att vårt samarbete dessutom har fått mycket
ringar på vattnet – i media, hos andra företag och
privatpersoner m.fl. – gör det hela ännu roligare!”

Cecilia Andrén Nyström
Grundare och VD | Founder and Executive Director

Futebol dá força | www.futeboldaforca.com

Cecilia Andrén Nyström, Futebol dá força.
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