
FUB/KLIPPAN  Växjö 
samarbetar med

 Majke Hendikepirane Dijce
Tuzla Bosnien Herzegovina



FUB/KLIPPAN  Växjö stödjer följande verksamheter:

1. bidrar ekonomiskt till den dagliga verksamheten

2. bidrar ekonomiskt till idrottsverksamheter

3. KLIPPANS brevväxling med Duvan (föreningens motsvarighet    

    till KLIPPAN) 

Det ekonomiska bidraget är dels en summa på 12.000 kr. från 

FUB Växjö, dels pengar som KLIPPAN samlar in genom 

försäljning, lotterier och enskilda gåvor.



Medlemmarna i KLIPPAN Växjö



Gruppbild på föreningen



Styrelseledamöter, aktiva i det pedagogiska arbetet och 
handledare åt volontärer. Här tillsammans med FUB:s 

projektledare Kajsa Sundström



Utanför Majkes lokal finns en stor asfaltsplan som de 
använder vid olika utomhusaktiviteter.



De har ett stort rum där den dagliga verksamheten har 
sina aktiviteter. Till den dagliga verksamheten kommer 

mellan 15 och 25 personer varje dag.



Vissa tider finns där  volontärer från universitetet som har 
olika aktiviteter. Vissa tider är det ett par från styrelsen som 

ansvarar för verksamheten.



Då kan de lyssna på musik, spela spel och umgås med 
varandra.



Föreningen har också ett kök där de kan laga enkel mat. 
Just nu får de hämta lunch hos en hjälporganisation som 

heter Caritas.



Medlemmar i föreningen visar upp en skylt som 
berättar att de ska åka på specialolympiad i 
Sarajevo



Att delta i olika idrottsaktiviteter är en viktig del av verksamheten.
Problemet är att få pengar till resor. Här deltar de i special-
olympiaden i Sarajevo.



Medaljörer och ledare



Några av föreningens 
medlemmar tränar judo 

tillsammans med en judoklubb i 
Tuzla.



Majke samarbetar med andra föreningar och spelar 
bland annat fotboll tillsammans med en klubb i Tuzla.



 Majke har få fasta inkomster. Man är beroende av 
sponsorer. Mannen på bilden har skänkt västar till alla 
medlemmar. De används vid olika idrottstävlingar. Han 

bidrar även vid olika arrangemang.



Varje år ordnar Majke en manifestation och bjuder in 
föreningar från andra orter. Allt för att ge uppmärksamhet åt 

situationen för personer med utvecklingsstörning.



Alla föreningar bidrar med någon aktivitet. Politiker, 
tjänstemän och allmänheten är inbjudna.



För att öka förståelsen för handikappet utvecklingsstörning 
samarbetar man på olika sätt med grundskolor i Tuzla.



Vid  besöket i Tuzla kunde FUB:S projektledare  se att 
föreningen fortsatt sitt arbete, trots små medel. De inriktar sig på 
att driva daglig verksamhet och delta i idrottsaktiviteter. På olika 
sätt arbetar man för ökad förståelse för situationen för personer 

med utvecklingsstörning.


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Då kan de lyssna på musik, spela spel och umgås med varandra.
	page9
	page22
	page11
	Medaljörer och ledare
	page12
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19

