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OK bakker op om børn med handicap og støtter
UNICEF

Ringsted Kommune

OK støtter på landsplan handicapidræt og aktiviteter, der får børn i
bevægelse. Til oktober har OK derfor besluttet at støtte op om Ådalskolens
motionsaktiviteter, når børnene på Ringsteds skoler og dagtilbud løber
penge ind til UNICEF By indsamlingen.

Kommunikation

Ved motionsløbet Moveathon til efteråret kombinerer børn og unge fra Ringsteds
skoler og dagtilbud den årlige motionsdag op til efterårsferien med en indsamling
til Unicef. Børnenes forældre, bedsteforældre, venner og bekendte kan vælge at
sponsere barnets løb ved at donere et beløb pr. løbet km. Alle pengene kommer til
at gå til Ringsteds UNICEF By indsamling, der skal sikre rent vand og toiletter til
skolebørn i Myanmar.
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OK støtter Ådalskolen
Det er ikke kun familie og venner, der har mulighed for at bakke op om børnenes
løb og støtte det gode formål. Virksomhederne i Ringsted kan også være med til
at støtte børnene på deres løbetur og samtidig blive UNICEF By erhvervspartnere.
OK har som den første virksomhed meldt sig til at støtte børnenes løb ved at
sponsere Ådalskolens deltagelse i Moveathon. Ådalskolen er en folkeskole for
børn med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser, og det har derfor været et
oplagt valg for OK at støtte aktiviteterne på skolen i forbindelse med Moveathon.
”Hos OK er vi først og fremmest kendt for at støtte sporten, og det gør vi også ved
at bakke op om børn og unges muligheder for at bevæge sig og dyrke idræt.
Derfor er vi glade for at have fået muligheden for at bakke op om netop
Ådalskolens indsamlingsløb, da vi på den måde både kan støtte et godt
idrætsarrangement for børn med særlige behov, og samtidig bidrage til UNICEF
By-indsamlingen,” siger Søren Peter Thomsen, distriktschef i OK.
På Ådalskolen er de glade for tilsagnet fra OK.
”Vi er rigtig glade for, at OK vil støtte op om vores indsats til Moveathon, og
samtidig støtte det gode formål ved at donere penge til UNICEF By indsamlingen.
Det betyder meget for både elever og personale, når virksomheder og andre
aktører bakker op om de aktiviteter vi laver på skolen. Børn med handicap har stor
gavn af at deltage i motionsaktiviteter idet både deres kropslige- og intellektuelle
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kompetencer styrkes. Alle elever på Ådalskolen bidrager til Moveathon på hver
deres måde og allerede nu glæder de sig til at vise alt hvad de kan”.
Siger John Qvist Frandsen, socialpædagog fra Ådalskolen.
Borgmester Henrik Hvidesten er også glad for, at OK vil bakke op om skolernes
Moveathon og ikke mindst UNICEF By indsamlingen:
”Jeg er glad for den store opbakning, der er til UNICEF By projektet fra
erhvervslivet, og jeg er derfor glad for at endnu en erhvervspartner har meldt sig.
Moveathon er en af de store aktiviteter, vi kommer til at afvikle henover året med
fokus på UNICEF By indsamlingen, og jeg er derfor glad for, at der allerede nu er
opbakning fra erhvervslivet”,
siger Henrik Hvidesten og fortsætter:
”Det er et vigtigt formål OK vælger at støtte op om. Med Moveathon sætter vi
nemlig fokus på børns sundhed – ikke alene i Myanmar, hvor vi jo samler penge
ind til rent vand og toiletter – men også i forhold til vores egne børn i Ringsted, der
gennem bevægelse og løb forhåbentlig bliver inspireret til en aktiv fritid, der kan
skabe grundstenen til et sundt voksenliv. Jeg håber derfor at andre virksomheder i
Ringsted vil følge OKs gode eksempel og bakke op om skolernes Moveathon.”
Fakta om Moveathon
Fredag den 14. oktober 2016 løber børn og unge på Ringsteds skoler og dagtilbud
Skolernes Motionsløb. I år gennemføres motionsløbet som et såkaldt Moveathon,
der kombinerer motionsløb med en indsamlingsaktivitet til fordel for UNICEF.
Moveathon har fokus på sundhed og handler om at vise børnene, at de i fælleskab
med andre børn i Ringsted Kommune kan gøre en forskel for børn i Myanmar.
Forældre, bedsteforældre, venner og bekendte kan støtte op om barnets
motionsløb ved at donere et beløb pr. løbet km. Alle pengene går til Ringsteds
UNICEF By indsamling.
Virksomheder kan også støtte op om aktiviteten og indsamlingen til Unicef.
Virksomhederne kan eksempelvis vælge at donere et beløb pr. løbet km for alle
børn i Ringsted, der deltager i Moveathon eller for børnene på en enkelt skole eller
en enkelt institution.
Virksomheder, der gerne vil støtte børnenes Moveathon kan kontakte Lisbeth
Eichen på lei@ringsted.dk
Fakta om UNICEF By 2016
Ringsted Kommune har takket ja til at blive UNICEF By for at støtte den gode sag,
og fordi det er en god måde at lære kommunens børn og unge om UNICEFs
arbejde og de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er
det også en god mulighed for at sætte Ringsted på landkortet, for at give borgere
og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele
kommunen om et fælles projekt.
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Projektet har tre overordnede formål:





Læring
Indsamling
Synlighed

Projektet i Myanmar bliver en del af UNICEFs globale WASH program, der har til
formål at sikre rent drikkevand, gode toiletforhold og viden om god hygiejne til
børn og unge i verdens fattigste lande, fordi:






663 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent vand.
Over 1.400 børn dør hver eneste dag af vandbårne sygdomme som
diarré.
Lungebetændelse og diarré tager livet af flest børn verden over – begge
sygdomme kan forebygges med adgang til rent vand og bedre hygiejne.
UNICEF arbejder målrettet med at sørge for adgang til rent vand i mere
end 100 udviklingslande.

På UNICEF By ambassaden på Ringsted Bibliotek kan du blive klogere på
UNICEF By projektet og deltage i arrangementer, der sætter fokus på børns vilkår,
vand og sanitet.
Se mere på www.unicefby2016.dk

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Søren Peter Thomsen, distriktschef i OK, tlf.:20135388. Mail: spt@ok.dk

Henrik Hvidesten, borgmester, tlf.: 24 48 06 21
John Frandsen, Socialpædagog på Ådalskolen, tfl.: 41 99 40 03

Side 3 af 3

