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Nyhetsbrev Indien 

Namaste alla Indienfamiljer! 

Så går vi mot sommar och semester! Vi som arbetar som 
handläggare på FFIA lägger våra semestrar omlott så det är alltid 
någon handläggare här under semesterperioden. Detta för att 
barnbesked ska kunna förmedlas och ni ska kunna få hjälp med era 
frågor även om den ordinarie handläggaren har semester.  
 

Kontakt med en barnläkare! 

När ni är sökande hos oss och funderar på adoption av barn med 
särskilda behov och har särskilda tankar kring några 
funktionsnedsättningar, diagnoser och/eller ett specifikt barns 
läkarrapport så har vi numera möjlighet att förmedla kostnadsfri 
direktkontakt med en barnläkare. Hör av er så lotsar vi er vidare!  
  
Börja dock först med att ta del om diagnoserna i vårt länkbibliotek: 
www.ffia.se/laenkar/barn-och-haelsa.aspx  
  

CARA CARINGS 

Onlinesystemet är nu igång igen och CARA har även startat sin SN 
handläggning online. Det är alldeles nytt och vi har i skrivandes 
stund inte hunnit "prova" det ännu, återkommer när vi sett mer om 
hur systemet fungerar.  
  
     

ISRC 

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. Se 
sommartider nedan. 
  
Monica nås säkrast tisdag och 
torsdag 9-12 på 031-704 60 86 
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Tyvärr inget nytt om licensen. 
  
  

SOFOSH 

Domstolen öppnar igen i denna vecka, nu önskar vi bara att CARA 
äntligen ska utfärda NOC för det barn som väntar. SOFOSH 
skickade nyligen ut ett nytt nyhetsbrev, den här gången kunde vi 
läsa om invigningen av det nybyggda barnhemmet. 
  
 

   
Om väntetid 
  
Det är fortfarande en del frågetecken när det gäller väntetider i det 
nya systemet. Det har inte kommit någon ny barnhemsplacering för 
våra väntande familjer sedan förra nyhetsbrevet skrevs.    
  

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

Slutkostnaden för en adoption i Indien är i maj 2012; 113 500 kr. 
Kostnaden påverkas av handläggningstiden (administration) och de 
direkta kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi 
inte påverka. 

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

Glad sommar 

Under sommaren (v. 24-31) har kontoret och växeln öppet må-to 
9,00-12,00. Handläggarna nås säkrast på tisdagar och torsdagar. 
Nästa nyhetsbrev utkommer i slutet av augusti. 

Vi önskar er en härlig sommar!  
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20 år i Kina - tiden går. Kerstin 
Krebs reflekterar över åren som 

aktiv medlem och adoptivförälder.

 

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. 
Läs mer under bistånd. 
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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.  

 


