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Nyhetsbrev Indien 

Hej alla Indienfamiljer 

CARA  
Det har "rört sig" lite mer på sidan för barn med SN - ett par barn har 
haft mindre komplicerade SN. Vi lyckades matcha en av våra 
sökande med ett barn på sidan men tyvärr visade det sig att en 
annan organisation redan matchat det barnet med en av sina familjer 
och att CARA godkänt matchningen genom att utfärda NOC. Det var 
naturligtvis beklagligt, CARA bad om ursäkt för det inträffade och 
menade att det nya systemet inte fungerade så bra ännu. Det 
positiva med detta är att de ju faktiskt fungerat för andra 
organisationer att matcha ett barn och få godkänt av CARA så då 
finns det hopp, även om det kan ta lite tid.  
SOFOSH 
För det barn med familj som väntar på att resa hem från Pune är nu 
det andra förhöret är klart och nu börjar väntan på courtorder och 
pass. Oklart om familjen kommer att få behöva ansöka om svenskt 
eller indiskt pass - det beror på vilket som går fortast. CARA utfärdar 
nu Art 23 intyget efter att de har fått se courtordern för barnet.   

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 
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 

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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Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

Slutkostnaden för en adoption i Indien är i september 2012; 112 400 
kr. 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. www.ffia.se/kalender/om-anknytning-
i-gbg.aspx 

 

 
Läs mer om barnhabiliteringen -
hur fungerar den? Vart vänder 
jag mig? 

 

 

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. 
 

 


