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Bo Rygaard indtræder i bestyrelsen for Real Care
Real Care præsenterer endnu en ny Founding Partner – Dreyers Fond. Samtidig indtræder
fondens administrerende direktør Bo Rygaard i bestyrelsen for Real Care. Om involveringen i Real
Care, siger Bo Rygaard:
”I Dreyers Fond ønsker vi at bidrage til at fremme branchens udvikling og samspil med samfundet.
Det særlige ved Real Care er, at de netop samler vigtige aktører i branchen, som har kræfterne og
viljen til, at tage et ansvar for det samfund vi alle lever i. I samspil med velgørende organisationer,
der til dagligt kæmper for at hjælpe udsatte børn og unge i Danmark, ønsker Real Care at
iværksætte initiativer, der kan bidrage til at skabe trygge rammer for netop denne målgruppe.
Derfor er vi glade for at blive en del af Real Care og bidrage med viden og ressourcer ind i en
vigtig agenda, som har stor betydning, ikke bare nu, men også for vores fremtid.”
Ud over bestyrelsesposten i Real Care er Bo Rygaard aktiv i en række andre ejendomsselskaber
som bestyrelsesformand i henholdsvis KFI Erhvervsdrivende Fond og KV Fonden. Desuden som
næstformand i Statens Ejendomsselskab samt bestyrelsesmedlem i både Koncenton og
Huskompagniet. Og nu også i Real Care.
Ud over Bo Rygaard sidder også andre erfarne profiler i Real Cares bestyrelse, herunder Lars
Thylander, Rikke Lykke, Per W. Hallgren, Tobias Vieth og Carsten Gørtz Petersen, der alle
repræsenterer de øvrige Founding Partnere, Thylander, DEAS Group, Jeudan, Lundgrens og
Colliers. Yderligere er Ikano Bolig og Stensdal Group Impact Partnere i Real Care.
Real Cares formål er at bidrage til udviklingen af et socialt bæredygtigt samfund med fokus på at
skabe trygge rammer og sikre social retfærdighed for udsatte børn og unge. Real Cares første
projektpartner er Joannahuset, Danmarks eneste krisecenter for udsatte børn og unge.
Joannahuset er et fysisk hus på Christianshavn, hvor børn og unge kan henvende sig 24 timer i
døgnet for at få hjælp og omsorg.
Real Care har til formål, ikke kun at støtte sine projektpartnere med økonomiske midler, men også
at indgå samarbejder om projekter, hvor Real Cares ressourcestærke partnere kan bidrage på
anden vis, herunder for eksempel ved brug af medarbejderinvolvering og øvrige ressourcer.
Real Care og Joannahuset arbejder i øjeblikket tæt sammen om, hvordan Real Care bedst muligt
kan støtte op om Joannahusets vigtige agenda, nemlig at tilbyde udsatte børn og unge et trygt
sted at henvende sig, når alle andre muligheder virker umulige.
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