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Deltagande i konferens i Peking, Kina.

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att Birgitta Blomgren får delta i konferens i Kina,
anordnad av Beijing Children Welfare Institute och Föreningen För Internationella
Adoptioner, under tiden 2004-03-28 – 2004-04-03.
2. Kostnaderna för resa och uppehälle finansieras av Familjeföreningen för
internationell adoption.
Dag Helin
Eva Sandberg

Bakgrund
I oktober 2003 tog förvaltningen emot ett studiebesök från Peking i Kina. De
besökande är alla engagerade i ett projekt för utbildning och
träningsverksamhet för fosterfamiljer i Daxingområdet, Kina. Projektet drivs
av Beijing Children Welfare Institute (BJCWI) och är resultat av ett samarbete
som funnits sedan början av 90-talet mellan BJCWI och den svenska
Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA). FFIA stod värd för den
kinesiska gruppens vistelse i Sverige.
Birgitta Blomgren familjehemskonsult vid förvaltningen tog tillsammans med
en kollega emot gruppen från Kina och delgav dem sina erfarenheter av,
rekrytering och utbildning av familjehem. Birgitta Blomgren har sedan tio år
utbildat blivande familjehem utifrån det så kallade PRIDE-programmet, vilket
ger en gedigen grundutbildning för att ta emot fosterbarn..
Birgitta Blomgren har även utbildat blivande PRIDE-ledare både i Stockholm
och ute i landet. Hon har även varit engagerad i ett SIDA-projekt i Estland och
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även där i olika omgångar utbildat personal i hur man rekryterar och utbildar
familjehem.
Som en följd av studiebesöket hösten 2003 har Birgitta Blomgren av FFIA inbjudits att
delta och föreläsa i en konferens anordnad av FFIA och BJCWI , som äger rum strax
utanför Peking i Kina under tiden 2004-03-28 – 2004-04-03. En av dagarna har som
huvudtema utbildning av fosterhem och Birgitta Blomgren kommer då att ha en
framträdande roll. Övriga dagar handlar bl.a. om FN:s barnkonvention, presentation av
Daxingprojektet och om hur man tränar barn med psykiska och mentala handikapp
FFIA står för Birgitta Blomgrens reskostnader och uppehälle.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tillstyrker att Birgitta Blomgren deltar i den av FFIA och BJCWI
anordnade konferensen. Det är positivt att medarbetare får möjlighet att
besöka andra länder och där ta del av det sociala arbete som bedrivs. Det är
också mycket positivt att Birgitta Blomgren med sin gedigna erfarenhet av att
utbilda familjehem får bidra med sina kunskaper under konferensen.

