
Ekonomi- och aktivitetsrapport från Majke Hendikepirane Djece 
gällande andra halvåret 2013

 Från FUB Växjö fick vi i augusti 12.000 svenska kronor = 1258,16 euro.

434 euro använde vi för att delta i special olympiaden i Sarajevo. 

Från vår förening deltog 28 personer i tävlingar som simning, friidrott, fotboll, basket, bordtennis och 
bowling. Tävlingarna pågick i tre dagar. Vi vann 4 guldmedaljer, 5 silvermedaljer och 3 bronsmedaljer.

Vi stannade i Sarajevo i fyra dagar och träffade deltagare från många andra länder som Kroatien, 
Serbien och Makedonien. Ett lag kom från Malmö, som OAZA i Sarajevo samarbetar med.

Anordnarna av tävlingarna betalade kostnaderna för boende och mat. Vi betalade kostnaderna för 
resan och diverse små kostnader för deltagarna och ledsagarna. Vi umgicks mycket med de andra 
deltagarna och hade en mycket trevlig tid tillsammans.

96 euro använde vi för att betala två telefonräkningar. Vi är ju beroende av att ha telefon och hade 
inga andra pengar.

424 euro använde vi till material till den dagliga verksamheten. Det vi tillverkat visade vi på en 
utställning i samband med invalidernas internationella dag den 3 december.

275 euro använde Duvan gruppen till aktiviteter i samband med internationella invaliddagen, jul och 
nyår.

Idrottsaktiviteter  434,60 euro

Duvangruppen      275,85 euro

Material                 434,11 euro

Tel.Räkning             96,63 euro

Bank avgift              26,41 euro 

Kvar på kontot         4,88 euro

Vi har i år inte fått några pengar från Tuzla kommun, men från kantonen har vi fått 2.500 euro.

Det har varit ett svårt ekonomiskt år för oss. Vi är så tacksamma för att ni så osjälviskt hjälper oss och 
för att ni tror på oss och vårt arbete. Ni kan inte ana hur mycket det betyder för oss.

Vi tackar er med många kramar och önskar er alla hälsa och lycka.

Majke Hendikepirane Djece,Tuzla den 8 januari 2014

Saida Arnautovic ( ordförande)




