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PERHEENÄ HUOMISEEN
PERHETYÖHANKE
( STEA )

2020 -2022
TERNO LINDEMAN JA ROSITA LINDGREN
SALONSEUDUN ROMANIT RY

PERHEENÄ
HUOMISEEN!

STEA
SOSIAALI JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS

STEAN AVUSTAMA MATALANKYNNYKSEN ROMANIPERHETYÖHANKE
HANKKEEN YHTEISTYKUMPPANIT:
• SALON SEURAKUNTA
• SALON KAUPUNGIN PERHETYÖ

• RAISION KAUPUNGIN PERHETYÖ
• TURUN KAUPUNGIN PERHETYÖ
• SUOMEN ROMANI FOORUMI
• PAREMPI AVIOLIITTO
• ELÄMÄ JA VALO

• VAST VASTEN – HANKE ( 2020-2022 )

HANKKEEN TAVOITTEET
• Perheiden arjenhallinta ja toimintakyky parantuu
• Perheenjäsenten välinen vuorovaikutus parantuu
• Perheenjäsenten oma kasvu lisääntyy

• Romaneiden osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähentyy
• Romaniperheiden hyvinvointi lisääntyy

HANKKEEN TOIMINTA.
•

ARJESSA ON KOTIKÄYNTEJÄ ROMANI KOTEIHIN

• ARKISIN KÄYTÖSSÄ OLOHUONE JOSSA KAHVITELLAAN JA JUTTELEMME ARJEN ASIOISTA

( Esim. HAASTEEISTA )
• KERHOTOIMINTAA KAKSI KERTAA KUUKAUDESSA. ( HANKKEEN TILOISSA )
• TEEMAPÄIVÄ KOLME KERTAA VUODESSA.

• PERHELEIRI KAKSI KERTAA VUODESSA. ( LEIRIT TARKOITETTU PERHETYÖSSÄ MUKANA OLEVILLE PERHEILLE )

ILO ELÄMÄÄN PERHEEN
VOIMAVARAKSI
J

TEEMAPÄIVÄT JA
LEIRIT

”AIHEET ”
• ELÄMÄNKAARI
• MINÄKUVA
• ASENTEET / ARVOT

• VUOROVAIKUTUS
• PERHESUHTEET
• VANHEMUUS

ELÄMÄNKAAREN VAIHEET
• LAPSUUS: 0-2. , LEIKKI-IKÄ , KOULU-IKÄ.
• NUORUUS: VARHAISNUORUUS 12-15V., NUORUUS 16-18.,
MYÖHÄISNUORUUS 19-22.
• AIKUISUUS: VARHAIAIKUISUUS 23-40., KESKI-IKÄ 40-65.

• VANHUUS: YLI 65.

MINÄ JA KÄSITTEET
ITSESTÄNI
• IDENTITEETTI: IDENTITEETILLÄ TARKOITETAAN KAIKKEA SITÄ,
MILLAISEKSI IHMINEN KÄSITTÄÄ ITSENSÄ.
•

IDENTITEETTI VASTAA ENSISIAISESTI KYSYMYKSEEN
” KUKA MINÄ OLEN ”

• MINÄKUVA: MINÄKUVA VOI OLLA KIELTEINEN TAI MYÖNTEINEN.
” MILLAINEN MINÄ OLEN ”

PERHEENÄ PAREMPAAN HUOMISEEN

YHTEYSTIEDOT
PROJEKTI PÄÄLLIKKÖ

HANKE TYÖNTEKIJÄ

ROSITA LINDGREN

TERNO LINDEMAN

040 5500763

040 5835707

ssromanit@gmail.com
TOIMISTO
RUMMUNLYÖJÄNKATU 14 B 1
24100 SALO

Vast vastensa –käsi kädessä -hanke
ESR (2020 -2022)
Salon kaupunki ja Rauman seudun katulähetys ry
Tuula Lindgren
3.9.2020

Hankkeen taustaa
• Hankkeen päätoteuttajana on Salon kaupunki ja
osatoteuttajana Rauman seudun katulähetys ry.
• Vast vastensa –hanke toteutetaan Salossa ja Rauman
seudulla vuosina 2020 -2022. Hanke kuuluu Kestävää
kasvua ja työtä- rakennerahasto-ohjelman TL 5:een
Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
(erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työja toimintakyvyn parantaminen).
• Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY. Hankkeessa
käytetään myös toteuttajien omaa rahoitusta.
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Hankkeen taustaa
• Salon kaupunki hallinnoi
hanketta
• Salossa
projektipäällikkönä toimii
Tuula Lindgren
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•

ja Raumalla
hanketyöntekijänä toimii
Leif Ruuth

Hankkeen taustaa
• Suomen romanipoliittisen ohjelman (Rompo 2018 -2022)
visio on:
• "Suomen romanien integraation aste ja elinolot
kohentuvat väestön oman aktiivisuuden kautta sekä
valtavirtaistetuin ja kohdennetuin toimin useilla eri
elämänalueilla. Romaniväestön ja muun väestön väliset
sosio-ekonomiset ja alueelliset erot kaventuvat mm.
koulutuksen, työllisyyden, asumisen, syrjinnän ja
hyvinvoinnin sekä terveyden osalta.”
(lähde: Suomen romanipoliittinen ohjelma 2018 -22, 17 -19
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Hankkeen taustaa
• Hankkeessa toteutetaan Rompon toimeenpanon tueksi
määriteltyjä perusperiaatteita.
• Keskeisiksi edellä mainituista periaatteista nousevat
hankkeen osalta:
– romaniväestön osallistuminen ja sitoutuminen omien asioidensa
kehittämiseen,
– romanijärjestöjen ja -yhteisöjen toimintakyvyn ja osaamisen
vahvistaminen
– valmius yhteistyöhön viranomaisten kanssa
– romanien aseman parantamiseksi suunnattujen toimien
tarvelähtöisyys
(lähde: Suomen romanipoliittinen ohjelma 2018 -22, 17 -19)
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Hankkeen tarve
• Romanikulttuurin murros ja yhteisön kahtiajakautuminen
• Näkyy koulutukseen ja työelämään osallistumisessa
sekä hyvinvointiin liittyvinä eroina.
• Köyhyys rajoittaa osallistumista -> aiheuttaa
näköalattomuutta ja voi rajoittaa tulevien sukupolvien
osallisuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa.
• Romanit ovat kokeneet, että tarjolla olevat palvelut on
suunnattu pääväestölle -> syrjäytyminen tukipalveluista,
näkyy erityisesti nuorten romanien heikkona
sitoutumisena tarjolla oleviin toimenpiteisiin.
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Hankkeen tarve
• Palveluntarjoajat eivät saavuta romaneja tai palveluista
ei koidu riittävää tukea romaneille. (Miksi tarjolla olevat
palvelut eivät kohtaa romanien tarpeita?)
• Länsi-Suomen alueen romanityön kehittämistarve
-> erityisesti pienten paikkakuntien romanityön
kehittäminen paikkakuntakohtaisten tarpeiden
pohjalta
-> kehittämisyhteistyö
-> toimijaverkostot

7

Tuula Lindgren

3.9.2020

Hankkeen tavoitteet
• Hankkeen yleistavoitteena on romanien sosiaalisen
osallisuuden lisääntyminen, yhteiskunnallisen aseman
kohoaminen sekä elämänlaadun paraneminen.
• Hankkeen varsinaisena tavoitteena on työvoiman
ulkopuolella olevien romanien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen.
• Hankeyhteistyöllä kehitetään erityisesti pienempien
paikkakuntien romanityötä ja uusia toimintamalleja sekä
kootaan toimijaverkostot lisäämään romanien sosiaalista
osallisuutta.
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Hankkeen toiminta
Toimenpiteet:
1. Kohdennettu, jalkautuva asiakastyö
• Asiakkaan tilanteen kartoittaminen (Salossa tehdään 40
kartoitusta ja Rauman seudulla 25)
• Yksilöllinen asiakastyö ja ratkaisujen etsiminen yhdessä
asiakkaan kanssa
• Perheiden tilanteen kartoittaminen (Salossa tehdään 20
perheelle ja Rauman seudulla 15)
• Pyritään tavoittamaan 80 eri-ikäistä romania Salossa ja
Rauman seudulla 100
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Hankkeen toiminta
2. Ryhmätoiminnan kehittäminen
• Yhteistyö eri palvelualueiden ja yhteistyökumppanien
kanssa
• Kehitetään romaniyhteisöille suunnattua ryhmätoimintaa.
Käytetään sosiaalisen vahvistamisen ja sosiokulttuurisen
innostamisen menetelmiä. Tässä hyödynnetään
erityisesti romanitaustaisten hanketyöntekijöiden
osaamista ja kokemusta romanityöstä.
• Polutetaan asiakkaita eteenpäin palveluntarjoajien
ryhmiin (esim. työllisyyspalvelut, kansalaisopisto) ja
opastetaan tarvittaessa ohjaajia romaniasiakkaiden
kohtaamisessa.
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Hankkeen toiminta
3.Päiväkeskustoiminnan kehittäminen
• Yhteistyössä romanijärjestöjen, eri palvelualueiden ja
yhteistyökumppanien kesken.
• Hankkeessa pilotoidaan romaneille suunnattua
päiväkeskustoimintaa Salossa. Toiminta alkaa v. 2020.
• Tavoitteena on järjestää yhteistä toimintaa
päiväkeskukseen kaksi kertaa viikossa. Päiväkeskus
tarjoaa yhteisen kokoontumispaikan, jossa laitetaan
yhdessä ruokaa, vaihdetaan kuulumisia, neuvotaan ja
ohjataan asiakkaita heidän tarpeistaan lähtien.
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Hankkeen toiminta
• Tavoitteena on järjestää terveydenhoitajan ja
sosiaaliohjaajan säännölliset käynnit (esim. 1 krt/kk)
tuoden palvelut lähelle asiakasta. Lisäksi hyödynnämme
muiden asiantuntijoiden vierailuja.
• Hankkeen aikana arvioidaan päiväkeskustoiminnan
tarvetta ja vaikuttavuutta Salossa sekä selvitetään
toiminnan jatkamista hankkeen päättymisen jälkeen.
• Rauman seudulla romaneja aktivoidaan käyttämään
olemassa olevien päiväkeskusten toimintoja.
Päiväkeskusten toimintaa kehitetään vastaamaan
paremmin romanien tarpeisiin.
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Hankkeen toiminta
4. Toimijaverkoston kokoaminen
• Keskeisimmistä toimijoista (esim. sosiaali-ja
terveyspalvelut, nuoriso- ja työllisyyspalvelut,
järjestötoimijat, yhteistyöhankkeet)
• Kootaan toimijaverkosto tukemaan hanketoimintaa ja
lisäämään romanien sosiaalista osallisuutta sekä
sosiaalista kuntoutusta.
• Perehdytetään toimijaverkostoa romaniasiakkaiden
kohtaamiseen. Tavoitteena on 20 henkilön
kouluttaminen.
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Hankkeen tulokset
1. Paikkakuntien romaniyhteisöt saavutetaan ja hankkeen
toiminnasta tiedotetaan.
• Kartoitetaan yhteisön tarpeita, kartoituksen tulosten
avulla saadaan tietoa romaniyhteisöjen tilanteesta ja
osataan suunnata ja kehittää tukitoimia vastaamaan
tarpeisiin.
• Hankkeella saavutetaan arviolta 180 romania, jotka
osallistuvat Salossa ja Rauman seudulla hankkeen
toimintaan.
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Hankkeen tulokset
2. Romaniyhteisöt innostuvat ja rohkaistuvat osallistumaan
omaan ryhmätoimintaan.
• Osa heitä saadaan polutettua ja integroitua kaikille
asiakkaille suunnattuihin ryhmiin.
• Ryhmätoimintaan osallistuminen vähentää yksinäisyyttä
ja parantaa asiakkaiden minäpystyvyyttä positiivisten
onnistumisten ja ryhmään kuulumisen kautta.
• Tuloksena asiakkaat kokevat elämänlaatunsa
parantuneen ja sosiaalisten kontaktien lisääntyneen.
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Hankkeen tulokset
3. Päiväkeskustoiminta juurrutetaan osaksi paikkakuntien
pysyvää toimintaa. Hanketoiminnan avulla saadaan
kehitettyä kaikille heikommassa asemassa oleville
asiakasryhmille suunnattua toimintaa päiväkeskuksissa.
4. Toimijaverkoston kokoamisella tuodaan yhteen
keskeisimmät toimijat, jotka pystyvät tarjoamaan tukea ja
omia palveluitaan. Yhteistyön avulla saadaan romanit
käyttämään tehokkaammin palveluita.

16

Tuula LIndgren

3.9.2020

Ollaan yhteydessä! 
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Tuula Lindgren
projektipäällikkö

Leif Ruuth
hanketyöntekijä

Salon kaupunki
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Toivontalo
Lyseokatu 7
26100 Rauma

+358504755052
e-mail:
tuula.lindgren@salo.fi

+358447776797
e-mail:
leif.ruuth@rskl.fi

Tuula LIndgren

3.9.2020
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Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelupäivä 16.9.2020 toteutetaan
etäyhteyksin Webinaari seminaarina
Perinteiset Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät toteutetaan tänä
vuonna 2020 yksipäiväisenä ja poikkeuksellisin järjestelyin koronaviruksesta
johtuen etäyhteyksien välityksellä. Webinaariin pääsee osallistumaan Mikkelin
kaupungin liikelaitoksen Otavian antamalla linkillä https://link.otavia.fi/ronkseminaari
Neuvottelupäivien teemana on romanikieli
Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaavat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen
alueellinen romaniasiain neuvottelukunta yhteistyössä valtakunnallinen romaniasiain
neuvottelukunta. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tuottaa Webinaarin teknillisen
osuuden eli striimauksen.
Neuvottelupäivien tavoitteena on koota laajasti yhteen romaniasiain neuvottelukuntien
jäseniä sekä paikallisten romanityöryhmien, romanijärjestöjen toimijoita niin viranomaisia
ja yhteistyötahoja kuin romanejakin keskustelemaan ajankohtaisista käytännön toimista,
joitaPeru
neuvottelukuntien, romanien ja viranomaisten yhteistyönä on tarpeen viedä eteenpäin
valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Toivomme Webinaariin runsaasti
osallistujia!
Sasto aven! Tervetuloa!

Liitteenä ohjelma

Irja Sokka
puheenjohtaja

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Helena Valentin
suunnittelija

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Webinaarin ohjelma

9:00

Puheenjohtaja Irja Sokka ItäSuomen alueellisen romaniasiain
neuvottelukunta
Videoesitys
Kulttuurin moninaisuuden läänintaiteilija Maikki Kantola,
taiteen edistämiskeskus
Lauluesitys

9.20

Neuvottelupäivän avaus
Ylijohtaja Soile Lahti, Itä-Suomen aluehallintovirasto

9.30

Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan tervehdys
Kansanedustaja Tarja Filatov

9:40

Helsingin yliopiston tervehdys, romanikielen -ja kulttuurin
opintoaine
Yliopisto-opettaja, Anette Åkerlund

9:55

Lauluesitys

10:05

Romanikieli tänään eilen ja huomenna, romanikielen käyttö
Suomen romaniyhteisössä
Opetusneuvos Henry Hedman

10:35

Keskustelua

10:45

Romanikielen elvytysohjelman esittely
Opetusneuvos Susanna Rajala, opetushallitus
Asiantuntija Miriam Schwartz, opetushallitus

11:25

Näkemyksiä ja kokemuksia romanikielestä
Opetusneuvos Maija Tenojoki Itä-Karjalan kansanopisto

11:45

Lounas/ paussi

12:30

Tuokio kuvia, Kitee ennen ja tänään
Harri Blomerus
Diakoni, Kaisa Karhu-Härkönen

12:50

Hyvä työ -Tšihko butti tunnustuksen julkaisu vuoden 2020

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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13:00

Esimerkki kielenelvytysohjelmasta:
Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmaksi saamen
kielen elvyttämiseksi.
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, opetus- ja
kulttuuriministeriö

13:10

Keskustelua

13:30

Kokemuksia saamen kielten elvytyksestä
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tutkijatohtori
Annika Pasanen Helsingin yliopisto

13:50

keskustelua

14:00

Käytäntöjä romanikielen opetuksesta
Kehittämissuunnittelija Jukka Hämäläinen, Savonlinnan kaupunki,
sivistystoimi
Ossi Blomerus Savonlinnan seudun romanilähetys
Janne Blomerus Mikkelin
Lauluesitys

14.45- 15:00

Yhteenveto ja seminaarin loppusanat Irja Sokka

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Salon kaupungin romanityöryhmän toimintasuunnitelma

-o

vuodelle 2020

Salon kaupunginhallitus päätti 21 .12.2009 perustaa paikallisen
romanityöryhmän. Päätös romanityöryhmän toiminnan jatkamisesta
tehtiin 25.2.2013 § 92.

sal

Poikkihallinnollisen romanityöryhmän tehtävänä on kehittää
paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä ja parantaa
viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä.
Työryhmän työskentelytapana on yhteissuunnittelu, joka on enemmän kuin yksi- tai
kaksisuuntaista informaatiota ja vuorovaikutusta. Työryhmän jäseninä on paikallisten romanien
edustajia, kaupungin viranomaisia sekä Salon evankelisluterilainen seurakunta.
Salon kaupungin romanityöryhmän toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon
Suomen romanipoliittisen ohjelman toimintalinjaehdotukset ja niiden toteuttaminen paikallisella
tasolla.
Suomen Romanipoliittisen ohjelman (2018-2022) toimintalinjaehdotuksia ovat:
1. Rom anien koulutukseen osallistum isen vahvistam inen kaikissa koulutusmuodoissa
ja kaikilla koulutustasoilla

2. Romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja
työmarkkinoille integroitumisen edistäminen
3. Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen
4. Romanikielen, taiteen ja-kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen
5. Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistäminen
6. Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen
7. Tiedotus, viestintä ja media romanien integraation edistäjinä
8. Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen
9. Kansainvälinen romanityö
Salon romanityöryhmän toiminnan painopisteet

vuonna 2020

1. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen romanityöryhmän osalta
2. Romanien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa
koulutusmuodoissa ja kaikilla koulutustasoilla
3. Romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja
työmarkkinoille integroitumisen edistäminen
4. Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen
5. Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistäminen
6. Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen

Salo n kaup unki

Te hd as katu 2 , 2 41 00 S AL O

PL 77 , 24 101 SALO

www.salo .fi
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Tavoite 1.
Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen romanityöryhmän osalta
- Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Kaupunkiorganisaation palveluiden ja kuntalaisten vaikuttamiskanavien
tuntemisessa on kehitettävää erityisesti vähemmistäryhmien keskuudessa.
Informaation lisääminen erilaisin välinein; tilaisuudet mm. maahanmuuttajaneuvostolle ja romanityöryhmälle, informaatiota kotisivujen kautta,
yleisötilaisuuden"
- Järjestetään syksyllä asiaan liittyvä koulutustilaisuus romaneille

Tavoite 2.
Romanien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa koulutusmuodoissa ja
kaikilla koulutustasoilla
- romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan työn jatkon varmistaminen, aikuisen
romanihenkilän läsnäolo opetusryhmissä tärkeää myös yleisen asenneilmapiirin
vuoksi
- selvitetään esiintyykä koulukiusaamista romanioppilaita kohtaan
- yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kanssa
- romaniopiskelijoiden tukeminen nivelvaiheissa oppilaitosten ja kotien kanssa
- seurataan romanien koulutukseen osallistumista kaikissa koulutusmuodoissa ja
kaikilla koulutustasoilla

Tavoite 3.
Romaniväestön ammatillisen osaamisen , työllisyyden , yrittäjyyden ja työmarkkinoille
integroitumisen edistäminen
- yhteistyö paikkakunnan yrittäjäjärjestön kanssa, keskustelun avaaminen
- Tsetanes naal -hankkeessa kehitettyjen hyvien toimintamallien totetuttaminen
paikallisessa romanityässä
- asiantuntijaryhmän kokoaminen

Tavoite 4.
Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen ja tukeminen
- haetaan ESR-rahoitusta romaniverkostohankkeelle
-

kehitetään paikkakunnalla tehtävää rom anityätä yhdessä alueellisen ja
valtakunnallisen rom aniasiain neuvottelukunnan kanssa sekä m uiden
toimijoiden kanssa

-

tuetaan romaniyhdistysten toimintaedellytyksiä
kehittämistyässä kuullaan paikkakunnan romaneja
romanityäryhmästä osallistuu edustaja mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisiin tapahtumiin

Tavoite 5.
Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa
-arvon edistäminen
- yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän lainvastaisuudesta tiedottaminen
- yhteistyö viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa yhdenvertaisuuden
edistämiseksi

Salon kaupunki

1 T ehdaskatu 2, 24100 SALO

1 PL 77, 24101 SALO

1

www.salo.fi

1 kirjaamo @salo.fi

1
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Tavoite 6.
Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen
Juhlistetaan romanien kansallispäivää 8.4.2020
Romanien kansallispäivä on peräisin Lontoossa vuonna 1971 pidetystä
ensimmäisestä kansainvälisestä romanikongressista. Kongressin avajaispäivää
on vietetty romanien kansallispäivänä vuodesta 1990 lähtien.
Pyritään voimaannuttamaan ja vahvistamaan paikallisen romaniyhteisön
osallisuutta yhteistyössä romaniyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Romanityöryhmä tekee yhteistyötä paikallisen romaniyhdistyksen Salon seudun
Romanit ry:n kanssa "Perheenä huomiseen" -hankkeen toiminnan kautta.
Hankkeen tavoite on aloittaa matalankynnyksen romaniperhetyö (oman minän
voimaannuttaminen, parisuhteen vahvistaminen, vanhemmuuden tukeminen).
Yhteistyö Salon kaupungin Vast vastensa (Käsi kädessä) (ESR 2020-2022) hankkeen kanssa.
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