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Under 50 år har Adoptionscentrum förmedlat drygt 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder.
Detta uppmärksammas med stor jubileumshelg den 24-26 maj, där bland annat ett 40-tal internationella
gäster deltar.

Adoptionscentrum firar 50 år

Jubileumslördag 25 maj, kl 09.00-15.00, Quality Hotel Globe, Stockholm

Lördagen den 25 maj är det familjelördag för alla medlemmar i Adoptionscentrum. Förutom
aktiviteter för stora och små läggs stort fokus på att möta våra internationella gäster, röttersökning
och informationsträffar om adoption från specifika länder. Medlemmar från hela landet har
anmält sitt intresse av att komma till Stockholm.
OM PROGRAMMET
Invigning 09.00 Tillsammans med barnombudsmannen Elisabeth Dahlin inviger Adoptionscentrums
första ordförande Margareta Ingelstam och förbundets nuvarande ordförande Margret Josefsson
jubileumshelgen. Förbundsstyrelseledamoten Jonas Andersson berättar om biståndsverksamheten,
Katinka Pieterse talar om att välja Adoptionscentrum som internationell samarbetspartner och Gladys de
Pilar uppträder.
Möt våra utländska gäster Adoptionscentrums utlandsanställda och samarbetspartners berättar om
länderna, ger information om biståndsprojekt och pratar gärna minnen med adopterade och deras
föräldrar. Kontaktpersoner för Ecuador, Etiopien, Indien, Kina, Lesotho, Madagaskar, Nigeria, Panama,
Ryssland, Serbien, Thailand och Vietnam deltar
Vill du söka dina rötter? Särskilda seminarier för röttersökning i Colombia, Sydafrika och Sydkorea
Funderar du på adoption? Särskilda informationsträffar om adoption från Colombia, Indien och
Sydafrika
Aktiviteter för stora och små Fixa rummet med Anna Braun, skattjakt på stan, afrikansk dans och
körsång, bokbord med bla Gladys de Pilar mm pågår hela dagen.
För mer information och frågor förbundsordförande Margret Josefsson, telefon 0708-272148 eller
kommunikatör Lotta Bergkrantz, 08-587 499 04
Läs gärna mer om jubileumslördagen https://www.adoptionscentrum.se/sv/adoptionscentrum-50ar/jubileumslordag/
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intercountry adoptions, international development cooperation and to safeguard the interests of the child,
the adoptive families and the adoptee

