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Nyhetsbrev Indien 

Namaste alla Indienfamiljer! 

  

CARA CARINGS 

    
Vi väntar på att få information om vilket barnhem de första familjerna 
som blev registrerade online hos CARA kan skicka sin kompletta 
ansökan till, vi har inte fått någon sådan återkoppling ännu.
  
     

ISRC 
  
Tyvärr inget nytt om licensen. 
  
  
  

SOFOSH 

De två barnen med familjerna på plats i Pune är klara i domstolen 
och väntar nu på att få sina pass utfärdade.
  

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 
 

Slutkostnaden för en adoption i Indien är i februari 2012; 113 500 kr. 
Kostnaden påverkas av handläggningstiden (administration) och de 

Kontakta oss 

Ni når oss måndag och torsdag 
9-15 stängt för lunch 12-13. 
Tisdag och onsdag når ni oss 
9-12. Välkomna att höra av er 
på 031-704 60 80.  
  
Monica nås säkrast tisdag och 
torsdag 9-12 på 031-704 60 86 

Läs Månadsbladet nr 2 - som 
denna gången handlar om 
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direkta kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi 
inte påverka. 
  
   

 www.ffia.se nya sidor och nu även i mobilen

I samband med att allt fler människor skaffar mobiltelefon med 
webbläsare sk. smartphones så ökar även behovet av att kunna se 
nyheter m.m. från FFIA i mobilen. Så besök gärna 
vår mobilanpassade hemsida via mobilen. 

Vi vill också passa på att tipsa om våra nya sidor på webben: 

Aktuella väntetider 

Fotografier från olika länder 

  

   
Besök kalendern  
  
Besök vår kalender för att se olika aktiviteter som erbjuds i vår. 
  

Barnförsäkring FFIA medlemmar 

Äntligen har vi möjlighet att erbjuda FFIA:s medlemsfamiljer en 
barnförsäkring. De barn som kommer hem under 2012 kommer 
automatiskt att omfattas av försäkringen under minst ett år.  

Ni kan teckna försäkringen för 2012 oavsett när ni kom hem med ert 
barn/era barn.  Tänk också på att försäkringen gäller alla våra 
medlemmars barn. Läs mer >> 

  

  

  

  
  

  
  

föräldraledighet. 

 

  
  
  

 

Statistik 2012 
Ni vet väl om att ni kan läsa om 
anlända barn på vår hemsida under 
rubriken Om FFIA. 

FFIA:s kalender 
Till sist vill vi tipsa alla om att besöka 
vårt kalendarium för att se vad som är 
på gång framöver. 

FFIA bistånd 
Din gåva inbetalas till PlusGirokonto 
17 04 46-9 eller via autogiro. Hela 
gåvan når fram. Du kan ange om du 
önskar stödja något projekt eller om du 
bara önskar lämna ett allmänt bidrag. 
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Läs mer under bistånd. 

  

FFIA - Familjeföreningen för internationell adoption 
Postadress: Box 12027. 402 41 Göteborg Tel: 031-704 60 80 Besöksadress: Karl Johansgatan 43 

adoption@ffia.se www.ffia.se  
  
 

Om du inte vill få nyhetsbrevet skickat till dig i fortsättningen så kan du avanmäla dig här.  

 


