Hittills under 2018 har Time for Ghana
gett 920 utsatta barn i Ghana
möjligheten att börja i skolan

2019 ska vi hjälpa ännu fler barn!

Stiftelsen Time for Ghana kombinerar välgörenhet med
idrottsliga utmaningar
►

Stiftelsen är grundad och drivs av Jenny Grip och Elin Ekerheim. De har
genomfört en mängd olika utmaningar som t.ex. Ironman, En Svensk
Klassiker och flera marathon

►

Jenny och Elin var ambassadörer för Kalmar Ironman 2018 när de
genomförde sina ”mammacomebacker” efter att ha fött varsin dotter

►

Genom åren har Time for Ghana varit med i allt från Nyhetsmorgon,
diverse cykeltidningar, radio till Aftonbladets startsida

►

Via sociala medier når stiftelsen över 40 000 människor

►

Stiftelsen samlar ihop pengar genom samarbeten med partners och
genom tippningstävlingar där privatpersoner får tippa vår sluttid på olika
idrottslopp

►

Allt arbete i Time for Ghana är helt ideellt

►

Stiftelsen har endast 1450 kr i fasta kostnader. Allt insamlat kapital går
oavkortat till utsatta barn i Ghana

►

Team Time for Ghana är stiftelsens cykellag som startades 2017

Team Time for Ghana är det cyklande barnkalaset som
sprider glädje och samlar in pengar till utsatta barn
✓ 2018 cyklade vi Vätternrundan på 9 h och 41 min (mål under 10 h)
✓ Vi fick väldigt mycket positiv feedback från cyklister och funktionärer för
att vi var en frisk fläkt under loppet tack vare att vi peppade och hejade på
nästan alla som vi mötte under loppet
➢ 2019 skall vi cykla under 9 h

Utöver att cykla snabbt kommer våra 40 ambassadörer att vara aktiva på
sociala medier under året och arbeta hårt för att få så många som möjligt
att engagera sig i vår tippningstävling i samband med Vätternrundan. Man
får tippa vår sluttid för 100 kr. Genom tävlingen skapar vi ett engagemang,
vi syns och vi samlar in mycket pengar. Allt insamlat kapital går oavkortat
till utsatta barn

Lagets bästa snittid på
Vätternrundan

Antal debutanter på
Vätternrundan

2

10:49

Antal personliga
rekord som ska slås

30

Geografisk spridning
Åldersfördelning

Kristianstad-Umeå

28-60
Snittålder

41

#timeforghana

Snabbaste individuella
tiden på Vätternrundan

6:52

Antal ambassadörer

40

Könsfördelning

48/52 %

263 miljoner barn går inte i skolan

”

Att gå i grundskolan är en mänsklig
rättighet. Och det ska vara gratis. Det säger
barnkonventionen. Men för hundratals miljoner barn runt om
i världen uppfylls inte denna rättighet. Totalt är det 263
miljoner barn som inte går i skolan i världen.
Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många länder
slukar skolavgifterna upp till en tredjedel av en familjs
inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd

att skicka barnen till skolan.
Eftersom fattigdom ofta förs över från generation till
generation är fattigdom för barn inte bara ett problem för det
enskilda barnet, utan det befäster och förvärrar även
samhällsproblem och sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Det enda sättet att bryta en negativ
fattigdomstrend är att börja med att
bekämpa fattigdomen bland barn.

”

Källa: unicef.se/fakta/utbildning, unicef.se/fakta/fattigdom,

Utbildning bekämpar fattigdom på lång sikt

►

I Ghana är skolan avgiftsfri

►

Det enda kravet är att man köper sin skoluniform och skolmaterial själv vilket kostar 300 kr

►

För fattiga familjer är detta en stor kostnad som gör att många barns skolgång försenas eller
uteblir

Vi kämpar för att ge utsatta barn i Ghana möjligheten att börja i skolan men vi
behöver er hjälp!

Samarbeta med oss och möjliggör att utsatta barn får
chansen till en bättre framtid
50 barn – Partner till Team Time for Ghana: 15 000 kr
►
►

►

►
►

Er logga på ryggen av vår cykeltröja
En hashtag på samtliga inlägg i sociala medier som är relaterade till teamet
En föreläsning/workshop på ert företag som kan handla om välgörenhet,
träning, Time for Ghana eller lämpligt ämne
Ett inlägg enligt överenskommelse i våra sociala medier
Exklusivitet i er bransch

167 barn – Huvudsponsor till Team Time for Ghana – 50 000 kr
Utöver allt som ingår ovan som partner ingår även nedanstående för våra
huvudsponsorer. Teamet kan ha max 3 huvudsponsorer.
►
►
►
►
►

►
►
►

Er logga stort på ryggen men även på framsidan av vår cykeltröja
Er hashtag högst upp bland andra hashtags
Tre föreläsningar/workshops/träning på ert företag
Möjlighet att deltaga på teamets peppmöte i Motala dagen innan Vätternrundan och
träningshelg i Stockholm under våren 2019
Tre inlägg enligt överenskommelse i våra sociala medier
Logga på målgångschecken som bevisar hur många skolstarter vi möjliggjort
I mån av plats en plats i teamet inklusive kläder (exkl. startbevis till Vätternrundan)
Vi är öppna för förslag och diskuterar gärna vidare hur vi kan skapa värde för er

Kontakta oss så berättar vi mer
Jenny Grip, 073-9383633
Elin Ekerheim, 073-5608848
info@timeforghana.se

timeforghana.se
Följ oss på Facebook och
Instagram

