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Samhällsengagerade unga fick pris som Sveriges
framtida ledare
Åtta unga svenskar prisas som framtidens ledare och får representera Sverige vid
världsfinalen till TOYP, Ten Outstanding Young Persons of the World award. Priset
delas ut av JCI (Juniorhandelskammaren) till unga ledare som gjort en enastående
insats.

Under en inspirerande ceremoni prisades de unga ledarna. De berättade om sina drivkrafter
och visioner för ett framtida ledarskap.
– TOYP uppmärksammar personer som gjort något exceptionellt vilket är helt i linje med JCIs
mission att skapa positiv förändring. Vinnarna visar att det är möjligt, säger JCI Swedens
nationalpresident Per Rylander.
Bakom projektet TOYP står föreningen JCI Sweden, Juniorhandelskammaren, som årligen
utnämner vinnare både på nationell och internationell nivå.
– Jag är väldigt stolt över att vara svensk när dessa fantastiska unga ledare får representera
Sverige i världsfinalen av TOYP, säger projektansvarige Fredrik Söderlund efter
prisutdelningen.
De åtta svenskarna som kommer att representera Sverige i världsfinalen av TOYP 2012 är:










Cecilia Andrén Nyström “Moral and/or environmental leadership”
Driver projekt ”Futebol dá força” i Moçambique och engagerar sig för unga kvinnors oberoende,
hälsa, säkerhet och bättre levnadsvillkor.
Olivia Trygg, “Contribution to children, world peace, and/or human rights”
Genom Stiftelsen Trygga Barnen och med utgångspunkt i egna upplevelser av alkoholism i familjen
verkar Olivia som stöd och inspiratör för barn och ungdomar i liknande situationer.
Veronika Hedenmark “Personal improvement and/or accomplishment”
Trots ett så omfattande funktionshinder att försäkringskassan vill förtidspensionera henne startade
Veronika företag vid 19 års ålder. I dag, 15 år senare, har VH assistans 1000 anställda över hela
Sverige.
Johan Wendt “Academic leadership and/or accomplishment”
Grundare av ideella föreningen Mattecentrum som ger gratis undervisning i matematik till barn och
ungdomar. Cirka 260 volontära civilingenjörer, naturvetare och matematiker hjälper 2600 elever via
öppna räknestugor i 17 städer.
John Sjölund “Scientific and/or technological development”
Gör livet lättare för diabetiker genom sin uppfinning Timesulin, ett verktyg för att hålla reda på när
du senast tog din insulinspruta.
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Jesper Lejfjord “Humanitarian and/or voluntary leadership”
Grundare av World Volunteer, där volontärer från många länder driver projekt för att stötta skolor,
support till handikappade med mera i Laos, Sri Lanka och Indien.
Maja Koppfeldt “Business, economic, and/or entrepreneurial accomplishment”
Ger ökad livskvalité för assistansberättigade brukare och deras familjer som grundare av företaget
Livsanda. Företaget har idag 200 anställda personliga assistenter och 42 brukare.
Leo Razzak “Cultural achievement”
Har lyft fram integration och mångfald ur ett affärsperspektiv och har fått etablissemanget att börja
tänka annorlunda. Leo har utan externt kapital startat barnhem och verksamheter för fattiga i
Bangladesh.

Fakta om TOYP
Priset har sedan 1938 delats ut till personer mellan 18-40 som gjort en enastående insats
inom sitt område. De svenska vinnarna får representera Sverige i världsfinalen som sker i
november i Taipei. Tidigare internationella vinnare är de amerikanska presidenterna Clinton,
Ford och Kennedy. Tidigare nationella vinnare är Alice Bah Kuhnke, 2009, Christian Azar,
2007, Yannick Tregaro, 2004, Niklas Zennström, 2004 och Tove Lifvendahl, 2003.
Mer information och kontakt
www.toyp.se, www.facebook.com/TOYPSweden
Pressansvarig: Mia Magnusson,0708-581595, marketing@toyp.se
Projektledare: Fredrik Söderlund, 0708-705547, sweden@TOYP.se

JCI (Junior Chamber International) är en internationell organisation för ledare och entreprenörer mellan 18-40 år. Med 170 000
medlemmar i 117 länder är JCI världens största organisation för träning inom bland annat ledarskap. JCI Swedens mål är att ge unga
människor självförtroende och kompetens att skapa kontinuerlig positiv förändring. Vi arrangerar möten, seminarier och kurser och
driver projekt, för att utvecklas till bättre ledare och entreprenörer och växa som människor.
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