Familjeföreningen för internationellt adopterade

Göteborg i november 2015

Du som redan gjort registeranmälan
eller blivit medlem kan helt bortse
från denna påminnelse

PÅMINNELSE!

OBS! Då FFIA inte har adressregister till adopterade som blivit vuxna ber vi er föräldrar att vidarebefordra denna information till era barn.

VIKTIG INFORMATION
till alla FFIA:s adopterade och deras familjer
I november 2014 sände FFIA information till er om förändringar i föreningen.
Från och med i år förmedlar FFIA inte längre adoptioner utan finns nu kvar enbart
som intresseförening för de adopterade och deras familjer. Detta innebär att FFIA
inte längre får lov att ha kvar register över familjer och barn som förmedlats via
föreningen, om inte adoptivbarnen själva, eller beträffande omyndiga barn, deras
föräldrar gett sitt samtycke till detta.
Alla dokument och handlingar kopplade till adoptionerna har nu arkiverats hos
Landsarkivet.

Varför vill FFIA ha ett register?
I FFIA finns en del fondmedel kvar. Dessa är tänkta att användas för de adopterades
räkning och för bistånd till barnens ursprungsländer. Adopterade som vill göra en
återresa kan ansöka om stipendium för detta och man kan också ansöka om medel
för rotsökning och terapi om detta skulle behövas. Vi behöver då kunna kontrollera
att adoptionen förmedlats via FFIA. Se vidare i särskild information om detta.
FFIA räknar också med att få besök från utlandskontakter. För att vi ska kunna bjuda
in de adopterade som är berörda från gång till gång, behövs ett register.
Den som gör en registeranmälan godkänner att FFIA behåller de uppgifter om dem
som finns i registret, d.v.s. namn, adress, födelsedatum, ankomstdatum till Sverige
samt ursprungskontakt i utlandet. Detta medgivande ges i samband med anmälan.
Vi tror det kan komma att uppstå behov av stöd för ”våra” adopterade i framtiden
och för att underlätta för de adopterade i sin kommunikation med oss är det av
stor vikt att de finns i vårt register.

v.g.v

Postadress: Box 12027, 402 41 Göteborg

Tel: 031-704 60 80

Besöksadress: Sven Hultins gata 3C, 412 58 Göteborg			

Bankgiro: 720-8929

E-post: info@ffia.se
Hemsida: www.ffia.se

Man kan välja att antingen bara registrera sig eller att bli medlem.
1. Registrering innebär
Man får information om träffar då föreningen får besök från utlandskontakterna.
Man blir kontaktad om någon utlandskontakt skulle vilja hitta en adopterad person. Den som inte gjort registrering före den 31 dec 2015 måste därefter själv styrka att adoptionen förmedlats via FFIA, om han/hon skulle vilja ansöka om medel
för återresor/rötter eller terapi ur FFIA:s fonder.
Registrera dig! Ett litet besvär till stor nytta för dig själv.

2. Ordinarie medlemskap 150:- / år innebär
Fullt medlemskap ger, utöver förmånen för registrering, behörighet att söka medel
för återresor, rotsökning och terapi. Man måste vara medlem DET ÅR då man söker
medel och fram till dess man återrapporterat till FFIA eller avslutat behandling.
Registrering och/eller medlemsanmälan görs på FFIA:s hemsida, www.ffia.se
Medlemsavgiften, 150 kr, inbetalas senast 31 december 2015 till bankgiro
720-8929. Avgiften gäller för 2016.

Information om utlandskontakterna
FFIA kommer att ha information om utlandskontakterna kvar tills vidare. Mycket
information kommer att finnas tillgänglig på FFIA:s hemsida. Där har vi tänkt lägga
en historik för våra adoptionsländer, kontaktuppgifter samt bilder från barnhem,
resor m.m. Hemsidan är för närvarande under omarbetning och beräknas vara klar
maj 2016.
I samband med årsmötet 2015 bytte Familjeföreningen för internationell adoption
namn och heter nu Familjeföreningen för internationellt adopterade. Förkortningen
är densamma, FFIA.
Med önskan om allt gott till våra adopterade med familjer!
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA

Kerstin Ekstrand-Christiansson
Ordförande

Familjeföreningen för internationellt adopterade

Alternativ 1 - ANMÄLAN REGISTER
................................................................................................................................
Namn*
................................................................................................................................
Födelsedatum* (1900-01-01)
................................................................................................................................
Ursprungsnamn* (gäller den adopterade)
................................................................................................................................
Ursprungsland* (gäller den adopterade)
................................................................................................................................
Adress
................................................................................................................................
Post nr
................................................................................................................................
Ort
................................................................................................................................
E-post*

Alternativ 2 - MEDLEMSKAP
Medlemskap kostar 150 kr/år och betalas till Bankgiro 720-8929 i samband med
anmälan.
................................................................................................................................
Medlem 1*
................................................................................................................................
Medlem 2
................................................................................................................................
Adress
................................................................................................................................
Post nr
................................................................................................................................
Ort
................................................................................................................................
E-post*

Skickas till: FFIA, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg

Familjeföreningen för internationellt adopterade

AVISERING
Medlemsavgift 2016:
Betalningsdatum:

2015-12-30

Medlemsavgift 2016:

150 kr

Inbetalas till:

Bankgiro 720-8929

Avgiften gäller för hel familj inklusive barn under 18 år.
Myndig adopterad som avser ansöka om stipendium eller annat stöd skall vara
medlem separat.
OBS! glöm inte ange avsändarnamn på inbetalningen!

ffia adopterade
FAMILJEFÖRENINGEN FÖR NTERNATIONELLt

ADOPTerade

NR 1 2015

Föreningen tar form
Det första halvåret i FFIA:s nya verksamhet är nu till ända.
Adoptionsverksamheten har avslutats och föreningen ska
nu enligt stadgarna

•• främja adopterade barns kulturella arv
•• motverka fördomar mot människor på
••
••
••
••
••

grund av etnisk eller nationell härkomst
stödja personlig utveckling avseende barn
som adopterats genom FFIA
stödja adopterade barns rättigheter
genom internationellt bistånd arbeta för
barns utveckling och rättigheter
verka för att övergivna barn får adoptivfamilj i sitt hemland
stödja utbildning om adoption och barns
rättigheter

Det är en grannlaga uppgift att uppfylla de syften som
finns med föreningen. Styrelsen har träffats vid två tillfällen, varav ett heldagsmöte. Vi har dessutom haft ett telefonmöte.
Ett arbetsutskott har bildats för att förbereda styrelsemötena och verkställa de beslut som styrelsen fattar. Någon
anställd personal finns inte längre. Annikka Hedberg lämnade sin anställning sista maj.
Styrelsen har att hantera en större mängd medel, men
för driften finns i princip inte mer än den summa som
medlemsavgifterna ger. Drygt 30 000 kr per år. Dessutom
givetvis ränta på det kapital som FFIA förvaltar. Under en
övergångsperiod kommer medel att behöva hämtas från
förvaltningskapitalet för att genomföra de åtaganden som
årsmötet beslutade om.

•• En webbsida som kan användas under lång
tid framöver för dem som adopterats genom FFIA

•• Medlemsinformation. Här har styrelsen beslutat att lägga ner tidningen. Istället kommer ett infoblad att sändas till medlemmar
och läggas ut på FFIA:s hemsida och FFIA:s
facebooksida

•• Rotsökning och stipendier för återbesök av
adopterade genom FFIA

•• Psykologstöd
Dessa frågor har upptagit mycket tid för styrelsen och
AU. Vi vill nu gå ut till er medlemmar och höra vad ni vill
ha ut av den nya verksamheten.
Vi tänker oss ett Rådslag den 5 december i Göteborg.
Anmälan till info@FFIA.se. Vi hoppas att det är många
som vill delge oss sina synpunkter. Är det svårt att närvara
personligen kan man också skicka sina synpunkter till mailadressen ovan.
Nu ser vi fram emot att höra från er, adopterade och
adoptivfamiljer!
Hösthälsningar
Styrelsen genom
Kerstin Ekstrand-Christiansson
ordf

Alla medlemmar är välkomna till

Rådslag
lördag 5 december kl 14-16
på FFIA:s kansli, Chalmers teknikpark,
Sven Hultins gata 9C i Göteborg
Anmäl till info@ffia.se senast 29 november.
Kom och för fram dina tankar om den verksamhet FFIA ska bedriva

Motherland visit i Thailand 2015
Den 25 juli lyfte planet mot Bangkok.
Hela familjen hade sett fram emot resan
länge och nu var det äntligen dags.
Vår son Rasmus som är adopterad från Thai Red Cross
Children Home (TRCCH) i Bangkok var lite spänd. Detta
återbesöksevenemang genomförs vart 12:e år och har två
riktiga höjdpunkter, dels ett återbesök på barnhemmet, dels
en audiens hos H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn.
Totalt var vi 14 familjer från USA, Australien, Danmark,
Finland, Tyskland, Schweiz och Sverige med barn mellan 2,5 och 18 år. Från Sverige var vi två familjer samt en
representant från Barnen Framför Allt.
Hela programmet var fullmatat med luncher, middagar
och en hel del sightseeing som skulle ge oss en möjlighet
att lära känna Thailand och dess kultur närmare. Programmet bestod av besök i tempel och museer, en flodfärd, en
typisk thailändsk matmarknad och en orkidéodling.
Våra extremt engagerade guider Ole och Joe berättade
målande om såväl den thailändska kulturen som buddismens centrala plats även i dagens moderna Thailand. Vi
fick se en riktigt bra thailändsk kulturshow samt hur man
använder elefanter inom till exempel skogsbruket.
Hela programmet fungerade perfekt och engagemanget
från allt från socialsekreterare, barnskötare på barnhemmet
till dess styrelse var imponerande och rörande. Detta evenemang betydde minst lika mycket för dem som för oss.
Hela tiden blev vi omhändertagna av flera tjejer från
KDC som administrerade det hela för TRCCH:s vägnar.
Besöket på barnhemmet

Mottagandet var överväldigande, all personal stod finklädda dagen till ära, uppradade utanför barnhemmet, vi fick
alla blomsterkransar. Alla var verkligen engagerad. Förutom möjlighet att träffa de barn som idag är på barnhemmet
fick vi lära oss göra kransar, fruktkonstverk och provsmaka
typisk thailändsk mat. Det var mycket känslor inblandade
för alla parter under timmarna på barnhemmet. Besöket
avslutades med lunch på Chulalongkorns universitet som
ligger inom sjukhusområdet.
Audiensen hos prinsessan Maha Chakri Sirindhorn

Besöket hos prinsessan krävde inte bara att vi övade inför
besöket utan även fina kläder. Så vi samlades alla i lobbyn
för att bli ”godkända”. De flesta av oss hade hörsammatt
kraven om långbyxor på alla män oavsett ålder och klänning med ärm och längd som gick över knäna för kvinnorna. Mest plågsamt var kanske kravet på slips och kavaj
för männen. Några hade missat långbyxor till barnen men
snabbt ordnade personalen det.
Det märktes att alla involverade thailändare var lite mer
nervösa än vanligt eftersom den thailänska kungafamiljen
har en mycket stark ställning hos folket. Väl på plats i slottet serverades vi innan övningen lite lättare förtäring. Till
audiensen mötte också den svenska ambassadören Klas
Molin och hans kollega Katarina Svensson upp för en prat-

Uppställning fär prinsessan
stund. Katarina är för övrigt själv adopterad från Thailand,
Varje familj skulle gå fram till prinsessan och lämna över
en gåva. Man skulle buga/niga flera gånger och Rasmus
som skulle lämna över vår gåva skulle gå fram, buga och
knäböja med vänster knä, lämna över vår gåva och ta emot
en från Prinsessan, backa tillbaka till oss övriga och efter
ytterligare en bugning gå tillbaka till vår plats. Mycket att
tänka på men Rasmus klarade det galant.
Efter ett gruppfoto med Prinsessan var audiensen slut
och man märkte hur lättade alla var att det gått bra. Middagen avnjöts på Royal Thai Naval Institute med utsikt över
det kungliga slottet på andra sidan floden. I bussen på vägen hem visade våra guider ett inslag från den thailändska
Tv:n med bilder från audiensen.
Allt roligt har ett slut

Efter fem dagar tillsammans var det roliga slut och det var
dags för Farewell Party på hotellet. Det var många tårar
som föll och många gruppbilder som togs denna kväll. Vi
vill tacka alla inblandande såväl värdar som deltagare för
en otrolig upplevelse som vi kommer bära med oss hela
livet. Vi kan verkligen rekommendera denna typ av arrangemang, trots att det kostar en hel del och inföll mitt i den
svenska sommaren.
Och så här tyckte Rasmus, 12 år: Det var toppen. Kul att
träffa kompisar men det var svårt att prata med dom. Jättekul att busa med Ole och Joe och tjejerna från KDC.
Annika Jangel

Familjeföreningen för
Internationellt Adopterade, FFIA
Box 120 27
402 41 GÖTEBORG
info@ffia.se

Familjeföreningen för internationellt adopterade

Adopterad - Engagerad
”Jag måste hitta mig själv” är kanske något många mer än jag tänker på när dom
lägger huvudet på kudden innan man skall sova och tankarna börjar snurra. Jag själv
brukar undra över ”Vad ska det bli av mig och när skall jag hitta mig själv?”
Uttrycket ”Att hitta sig själv” kan tolkas på många sätt.
Jag själv är mycket lyckligt lottad och har fått göra den där resan då många hittar sig
själva genom att söka sina rötter, men jag vet inte om jag skulle kalla det att finna mig
själv. Men jag fann en del av mig själv, som ger mig mod och kraft att stå på mig och
inte ge upp när den ena motgången efter den andra sköljer över mig. Jag tror att min
biologiska mamma lämnade mig för adoption i hopp om att ge mig ett bättre liv. Så
brukar jag tänka att hon måste tänkt, och då brukar oron över vad som än väntar mig
släppa. Varenda gång jag ser en film då en kvinna, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar bort
sitt barn sitter jag nu och tänker på hur min biologiska mamma måste känt.
Men alla har inte haft en sådan tur som jag som har fått den chansen att träffa sin
biologiska mamma. Men det var med henne i åtanke som jag tackade ja till att bli
nominerad för att sitta med i FFIA:s styrelse då dom ringde.
FFIA har för mig alltid funnits som någon form av trygghet i mitt liv, en länk till var jag
kommer ifrån. Min mamma har suttit med i styrelsen i många år och varit engagerad
på ett och annat sätt i föreningen och är det än i dag genom Tara, ett projekt i min
hemstad Pune, Indien. Eftersom jag är den enda som själv är adopterad i styrelsen så
hoppas jag att kunna bidra med det mina tankar och känslor rör sig kring, återresor,
söka rötter och liknande.
Clarinda

FFIA söker med ljus och lykta er adopterade som vill engagera er i föreningen framöver! Idag är Clarinda Nilsson den enda adopterade i styrelsen men vår strävan är
att föreningen på sikt helt och hållet ska drivas av adopterade.
Du som intresserar dig för bistånd till ursprungsländerna eller av att vara engagerad i stödverksamhet och stipendier för adopterade, hör av dig
till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer. Vi
hoppas nå ut till er adopterade som kan utveckla
FFIA vidare mot framtiden.
Du kan komma i kontakt med Clarinda eller oss
andra antingen via de mailadresser som finns
på hemsidan eller genom Facebook. Gå med i
gruppen om du inte redan är med!

STIPENDIUM FÖR ÅTERRESA – INFORMATION

MÅLSÄTTNING	Att erbjuda adopterade stöd vid återresor.

VEM KAN ANSÖKA	Adopterade över 18 års ålder kan ansöka själva. För
adopterade från 12-18 års ålder ansöker adoptivförälder.
Adoptivföräldrer kan ansöka om stipendium för vart och
ett av de genom FFIA adopterade barnen.

TID FÖR ANSÖKAN	Två ansökningstillfällen per år med ansökningsdag senast
31 mars och 31 oktober.

ROTSÖKNING	Ansökan görs på bifogad blankett eller via FFIA:s hemsida
(ej klar ännu). Stipendium kan ges till den adopterade
vid ett tillfälle. Beloppet betalas ut efter beslut av FFIA:s
styrelse. Som motprestation skall den adopterade dela
med sig av information om resan till FFIA, helst i skriftlig
form, men i undantagsfall kan muntlig form accepteras.
Rapport skall göras inom en månad efter hemkomst.

BIDRAGETS STORLEK

Maximalt 15.000 kronor per adopterad.

UTBETALNING	Hela summan betalas ut så snart FFIA erhållit kopia på
resehandling eller kvitto.

FRÅGOR	Besvaras av ansvarig styrelseledamot för FFIA:s bidragsutskott.

STIPENDIUM FÖR ÅTERRESA – ANSÖKAN

Ansökan kan göras av adopterad över 18 år eller adoptivförälder för barn 12-18 år.
Om flera barn finns i familjen ska ansökan göras separat för varje barn.
Två ansökningstillfällen per år med ansökningsdag senast 31 mars alternativt 31
oktober.
Land för återresa / ursprungsland

Tidpunkt för resa

Adopterades namn och födelsedatum

Adopterades ursprungsnamn

Adoptivföräldrars namn och adress
(barn under 18 år)

Adress till den adopterade (över 18 år)

Telefonnummer

E-postadress

Ursprungskontakt / barnhem

Ort / orter för planerat besök

Bank för utbetalning

Kontonummer

Berätta om dig själv, dina/era planer för resan o.s.v. (Skriv gärna även på baksidan)

Datum

I och med underskrift av ansökan accepterar jag villkoren beträffande återrapportering efter resan.
Underskrift och namnförtydligande

Ansökan sänds till:
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA
Chalmers Teknikpark
412 88 Göteborg

BIDRAG FÖR ROTSÖKNING – INFORMATION

MÅLSÄTTNING	Att erbjuda den adopterade ekonomiskt stöd vid rotsökning som görs från Sverige för kostnader som uppstår i
ursprungslandet.

VEM KAN ANSÖKA	Adopterade över 18 års ålder kan ansöka.

TID FÖR ANSÖKAN	Två ansökningstillfällen per år med ansökningsdag senast
31 mars och 31 oktober.

ROTSÖKNING	Ansökan görs på bifogad blankett eller via FFIA:s hemsida
(f.n. under konstruktion). Bidrag kan ges till den adopterade vid ett tillfälle. Beloppet betalas ut efter beslut av
FFIA:s styrelse.
		
Som
motprestation skall den adopterade dela med sig av
information till FFIA om hur rotsökningen praktiskt utfallit, helst i skriftlig form, men i undantagsfall kan muntlig
form accepteras. Rapport skall göras inom en månad
efter slutförd sökning.

BIDRAGETS STORLEK	Maximalt 5.000 kronor per adopterad mot uppvisande
av kvitto och kostnadsspecifikation.

UTBETALNING	Hela summan betalas ut så snart FFIA erhållit kvitto och
kostnadsspecifikation.

FRÅGOR	Besvaras av ansvarig styrelseledamot för FFIA:s bidragsutskott.

BIDRAG FÖR ROTSÖKNING – ANSÖKAN

Ansökan kan göras av adopterad över 18 år.
Två ansökningstillfällen per år med ansökningsdag senast 31 mars alternativt 31
oktober.
Adopterades namn

Land för rotsökning / ursprungsland

Adopterades ursprungsnamn

Födelsedatum

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Ursprungskontakt / barnhem

Bank för utbetalning

Kontonummer

Berätta om dig själv och dina planer för rotsökningen. (Skriv gärna även på baksidan)

Datum

I och med underskrift av ansökan accepterar jag villkoren beträffande återrapportering efter rotsökning. Underskrift och namnförtydligande

Ansökan sänds till:
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA
Chalmers Teknikpark
412 88 Göteborg

TERAPISTÖD – INFORMATION

MÅLSÄTTNING

Att erbjuda adopterade stöd vid behov av terapi.

VEM KAN ANSÖKA	Adopterade över 18 års ålder kan ansöka själva. För
adopterade från 12-18 års ålder ansöker adoptivförälder.
Adoptivförälder kan ansöka om stipendium för vart och
ett av de genom FFIA adopterade barnen.

TID FÖR ANSÖKAN	Ansökan kan göras löpande till FFIA:s styrelse.

TERAPISTÖD	Ansökan görs på bifogad blankett eller via FFIA:s hemsida
(ej klar ännu). Terapistöd kan ges till den adopterade vid
ett tillfälle. FFIA:s styrelse beslutar om stöd.

STÖDETS STORLEK

Maximalt 10.000 kronor per adopterad.

UTBETALNING	Stödet betalas ut efter beslut så snart FFIA erhållit intyg
från legitimerad terapeut angående påbörjad terapi och
timkostnad.

FRÅGOR	Besvaras av ansvarig styrelseledamot för FFIA:s bidragsutskott.

TERAPISTÖD – ANSÖKAN

Ansökan kan göras av adopterad över 18 år eller adoptivförälder för barn 12-18 år.
Ansökan tas emot löpande över året.

Adopterades namn

Ursprungsland

Adopterades ursprungsnamn

Födelsedatum

Adoptivföräldrars namn och adress
(barn under 18 år)

Adress till den adopterade
(över 18 år)

Telefonnummer

E-postadress

Bank för utbetalning

Kontonummer

Beskriv kort bakgrunden till stödbehovet

Datum

Underskrift och namnförtydligande

Ansökan sänds till:
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA
Chalmers Teknikpark
412 88 Göteborg

BISTÅND

Familjeföreningen för internationellt adopterade

FFIA har alltsedan starten på 80-talet arbetat med biståndsprojekt i de Iänder barnen kommer ifrån. Idag är biståndet främst riktat mot Indien, Kina, Sri Lanka och
Vietnam. Flest projekt har vi i Indien och det största projektet är i Kina.

INDIEN
I Ahmedabad som ligger i delstaten Gujarat samarbetar vi sedan många år med
organisationen Akhand Jyot Foundation. Vi stöder deras arbete i stadens slumområden, där de fattigaste barnen får stöd och hjälp med skolgång vilket bidrar till
att familjerna på sikt kan ta sig ur fattigdomen.
I Madurai, Tamil Nadu, stöder vi arbetet med kvinnors rättigheter i organisationen People´s Watch . Vi diskuterar just nu att utveckla samarbetet och skapa ett
nytt projekt som riktar sig till sexuellt utnyttjade barn. Vi ser gärna att vi blir fler
bidragsgivare som stöder detta projekt.
I Thanjavur, Tamil Nadu, stöder vi ett kristet barnhem som tar hand om barn
från sämre fungerande familjer eller ensamstående.

SRI LANKA
Ett daghem i Kurunegala drivs med hjälp av våra donationer. Barnens föräldrar är
oftast ensamstående och behöver dagis för att kunna arbeta och försörja sig och
barnen.

VIETNAM
Projektet i Hanoi riktas mot framför allt mentalt handikappade barn som får lära
och träna vanliga vardagssysslor i hemmet, främst matlagning och bakning. Syftet är att ge dessa barn möjlighet att utvecklas och skapa ett mer meningsfullt liv.
Projektet har pågått ett år och behöver bidragsgivare!

KINA
FFIAs stöd till Kina riktar sig till fysiskt handikappade barn på institutionerna. Vi
har under snart 10 år bedrivit utbildning av ortopeder och ortopedtekniker från
institutioner när det gäller moderna behandlingsmetoder och rehabilitering för
barn födda med främst klumpfot och CP-skador. Eftersom så många av barnen
på institutionerna idag har dessa handikapp finns ett stort behov av bred, modern utbildning för att barnen ska kunna utvecklas.
Förutom de ovanstående projekten försöker vi nu också starta upp ett projekt i
Thailand. Läs gärna mer om projekten på www.ffia.se/bistand
ATT BIDRA till bistånd i de länder barnen kommer ifrån är ett sätt att visa solidaritet och att hålla viss kontakt. Vi önskar alla varmt välkomna att vara med som
bidragsgivare!
Bli månadsgivare genom att fylla i autogiroblanketten eller ge ett engångsbidrag
till Bg 5745-1320 och tala då om du vill stödja ett visst projekt eller allmänt.
Vi som samordnar projekten har tidigare arbetat på FFIA och har ett fortsatt ideellt
engagemang i barnfrågor och bistånd. Du når oss på info@ffia.se
FFIA Bistånd hösten 2015

Britt-Marie Nygren

Kristin Törngren

Postadress: Box 12027, 402 41 Göteborg

Tel: 031-704 60 80

Monica Fagerberg
Bankgiro: 5745-1320

Besöksadress: Sven Hultins gata 3C, 412 58 Göteborg		

E-post: info@ffia.se
Hemsida: www.ffia.se

Familjeföreningen för internationellt adopterade

Gör det enkelt – bistånd med autogiro!
Autogiro fungerar så att du ger FFIA rätt att dra ett visst belopp varje månad från
ditt bankkonto. Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto vid dragningstillfället kommer inga överföringar att göras den månaden. Om du inte vill
ansluta till Autogiro går det naturligtvis bra att skicka bidrag till vårt vanliga
bankgiro; Bg 5745-1320.

Medgivande FFIA Bistånd Autogiro
Jag vill stödja biståndsprojekt i följande land/länder:
▢ Indien

ev. projekt: ..............................................

▢ Kina

ev. projekt:...............................................

▢ Vietnam

ev. projekt:...............................................

▢ Thailand

ev. projekt:...............................................

▢ Sri Lanka

ev. projekt:...............................................

▢ FFIA:s allmänna bistånd

Mitt bidrag varje månad:
(minsta möjliga är 50 kr/månad)
▢ 100 kr

▢ 150 kr

▢ 200 kr

▢ 250 kr

▢ Annat belopp:_______ kr

Personuppgifter
För- och efternamn: .................................................................................................
Adress: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr: ................................................

Ort: .........................................................

Telefonnr:............................................

E-post: .....................................................

Personnr:.............................................
Bank:...................................................

Bankens ort:.............................................

Kontonummer (inkl. clearingnummer): ....................................................................
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står angivna på bifogad information 2(2).

Ort, datum:..............................................................................................................
Underskrift: ..............................................................................................................
Ansökan sänds till:
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA
Chalmers Teknikpark
412 88 Göteborg

BISTÅND

Så här fungerar Autogiro
Information till dig som tecknat medgivande om Autogiro
Hur ansluter jag mig till Autogiro?
Fyll i den bifogade blanketten ”Medgivande FFIA Bistånd Autogiro”, underteckna och sänd
till FFIA Bistånd. Banken skickar ett meddelande till dig som kontoinnehavare som bekräftar
vilket konto beloppet ska dras från.
Vad kostar Autogiro?
Autogiro är kostnadsfritt.
Hur vet jag vilket belopp som kommer dras från kontot?
Det belopp som dras från ditt konto är det som du uppgett att du vill bidra med varje
månad.
Vad gör jag om jag vill ändra belopp?
Om du vill ändra belopp meddelar du bara det till FFIA så får du en ny medgivandeblankett
där du fyller i nytt belopp och returnerar till FFIA.
När dras pengarna från kontot?
Pengarna dras från ditt konto den 28:e varje månad.
Kan jag stoppa en betalning via Autogiro?
Om du vill stoppa en betalning gör du det enklast genom att kontakta din bank senast två
dagar före förfallodagen. Via Internet fungerar också på de flesta banker. Du kan även kontakta FFIA så makulerar vi.
Vad händer om jag byter bank eller bankkonto?
Om du vill att beloppet ska dras från ett annat bankkonto hos din bank eller hos en annan
bank kontaktar du din bank så hjälper de dig med ändringen.
Vad godkänner jag när jag undertecknar blanketten
”Medgivande FFIA Bistånd Autogiro”?
Du medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela dig i förväg om begärda
uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan
på din begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Du medger att banken skall godkänna att ditt konto får användas för Autogiro samt att
banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta din anslutning till Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Du
medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att du
skriftligen återkallar det hos betalningsmottagaren eller banken. Du kan också stoppa ett
eller flera uttag genom att kontakta banken senast två bankdagar före förfallodagen.
För att du skall få information om FFIA:s Biståndsprojekt registrerar vi de adressuppgifter
ni lämnar till oss. Dessa uppgifter används endast för information från FFIA Bistånd.

