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Nyhetsbrev Indien 

Hej alla Indienfamiljer 

Hoppas ni har haft en fin sommar och semester! 
  
CARA  
CARAS online system för barn med särskilda behov är nu i bruk. 
Bland de barn som finns uppgift om på hemsidan har flera av barnen 
svårare särskilda behov, samt i flera fall en kombination av både 
fysiska och mentala behov.  Av den anledningen har det inte gått att 
matcha någon av våra väntande sökande med ett barn där ännu. 
Antalet barn som finns på sidan är få med tanke på Indiens storlek 
och det stora antal barn som finns på barnhemmen i behov av familj.
På CARAS sida finns idag 23 barn, om man t.ex. jämför med CCWAs 
online system (Kina) så finns där ca 1700 barn som man söker familj 
till, det är därför troligt att antalet barn på sidan kommer att öka 
framöver.  
  
SOFOSH 
Nu har CARA äntligen utfärdat NOC för det barn som väntat så 
länge! Vi hoppas få besked snart om när familjen kan resa. 
  
OM VÄNTETIDER 
Det är fortfarande många som väntar på barnhemsplacering i det nya 
systemet, glädjande nog fick en familj nyligen besked om vilket 
barnhem de skulle sammanställa sin kompletta ansökan till.  

Kontakt med 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 

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.  
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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: 
http://www.ffia.se/laenkar/barn-och-haelsa.aspx 

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

Slutkostnaden för en adoption i Indien är i juli 2012; 112 400kr. 
Kostnaden påverkas av handläggningstiden (administration) och de 
direkta kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi 
inte påverka. 

Besök vår kalender  

Besök gärna vår kalender för att se olika aktiviteter som erbjuds i 
höst. 
  
På FFIA:s program står bl a familjeträffar och informationsträff samt 
träff om anknytning i Göteborg. 

 

Läs här hur ni får veta mer kring 
barns särskilda behov. Ta 
kontakt med barnläkare via FFA 
och leta information.  

 

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

FFIA:s 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. 

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

  

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. 
 

 


