
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du lära dig om hur DU kan vara med och förändra världen? 
 

Häng med på en föreläsning om ledarskap, socialt entreprenörskap och om hur vi 
alla kan förändra världen! Futebol dá força förändrar världen genom att stärka unga 
ledare och unga tjejer, och genom att förändra hur spelplanen ser ut. Vi utbildar 
unga ideella ledare som fotbollstränare, men också i värdebaserat ledarskap, sex 
och samlevnad och hur de som aktiva och konstruktiva förebilder kan stärka unga 
tjejer och ge dem större möjligheter att själva förbättra sina framtidsutsikter. 

 

Bakom den internationella organisationen Futebol dá força står ett team av tjugotvå personer under 
ledning av den unga entreprenören Cecilia Andrén Nyström. Mot alla odds bestämde hon sig för att 
förändra världen - genom fotboll. Hon grundade Futebol dá força år 2012 som 20-åring och driver idag den 
framgångsrika koncernen med 5000 aktiva tjejer som tränas av över 300 utbildade volontära tränare runt 
om i Sverige, Finland, Moçambique och Zambia med metoden transformative leadership. 

Cecilia är en erkänd entreprenör och talare, sin unga ålder till trots, och föreläser på allt ifrån universitet till 
multinationella företag. Hon har blivit utsedd till en av Sveriges framtida ledare och har vunnit flera priser 
och utmärkelser för sitt arbete, bl.a.: H.M. Konungens stipendie Kompassrosen 2014, Företagarnas pris 
Ung Entreprenör 2014, Ten Outstanding Young Persons Award 2012, Rotary Stockholms pris Årets 
Ungdomscoach 2012 & Svenska freds- och skiljedomsföreningens Börjes fredspris. Hon blev listad som 
en av Framtidens Kvinnliga Ledare 2014 av Ledarna och som en av 2012 års Uppstickare av 
karrärmagasinet Shortcut. 

Cecilia använder sin egen berättelse som röd tråd när hon föreläser om ledarskap, socialt entreprenörskap 
och engagemang, jämställdhet och mångfald samt hur strukturer och attityder kan förändras – på 
fotbollsplanen eller på arbetsplatsen – genom ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där samhällets alla 
dimensioner får utrymme i lösningen: ”Jag tycker inte om problem, jag tycker om lösningar.” Cecilia 
lämnar dig med flera tankeställare, inspiration och ny kraft att fortsätta jobba mot dina mål! 

Sagt om Cecilias föreläsningar: 
 

”Intressant och inspirerande med en ung och driven entreprenör!” 
 

“En väldigt inspirerande föreläsning som jag kommer att ta med mig i framtiden.”  
“Det bästa på hela konferensen!” 
“Kul med folk som vågar gå utanför ramarna och normerna och tänker nytt! 
Väldigt inspirerande!” 

 

PRAKTISK INFORMATION: 
Tid: Torsdag 25 juni kl. 18:30 
Plats: Bekräftas inom kort 
Inträde: Gratis (frivilligt inträde för att stödja FDFʼs utveckling på Åland) 

Kontakt 
Hanna Salmén 
Projektledare Åland 
hssalmen0917@gmail.com  

 


