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Loppuraportissa esitettyihin kuviin on saatu kuvattavilta suullinen kuvaus- ja julkaisulupa.
Bulgarian kartta: Wikipedia.
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Vierailulle osallistui Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Oy Socomista projektipäällikkö Mari
Lehtonen ja projektikoordinaattori Marjukka Heikkilä
sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilta
projektipäällikkö Tanja Mäkelä sekä asiantuntija Tiina
Ikkonen. Vierailumme isäntinä toimivat Sungurlaren
kunnanjohtaja Vasil Pandeliev ja apulaiskunnanjohtaja Hatidzhe Georgieva. Lisäksi esittelijöinä, oppaina
ja kääntäjinä toimivat hankkeen työntekijät koordinaattori Lilya Makaveeva, professori Ilona Tomova
sekä koordinaattori Petar Muchiev.

1.1 Palvelut perheille Bulgariassa
Lilya Makavaeva esitteli perheille Bulgariassa tarjolla olevia
palveluita. Sosiaalipalveluilla ennaltaehkäistään tai korjataan
sosiaalista syrjäytymistä ja taataan henkilön oikeus laadukkaaseen elämään huolimatta iästä, terveydentilasta, koulutuksesta, tuloista tai sosiaalisesta asemasta. Palveluilla on
ennaltaehkäisevä, tukeva tai korjaava rooli. Lainsäädännöllinen viitekehys lasten ja perheiden palveluille Bulgariassa on:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Ensimmäinen päivä: Tutustuminen
kohderyhmään ja palvelujärjestelmään
Päivä alkoi tervetulotilaisuudella Sungurlaren kunnantalolla,
minkä jälkeen kuulimme asiantuntijaesityksiä. Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare
(EDOR) – hanke toimii Sungurlaren kunnan alueella. Sungurlare on yksi Burgasin alueen kolmestatoista kunnasta. Burgasin alueella elää noin 416 000 asukasta, joista 12 000
Sungurlaressa. Sungurlare on viininviljelyseutua, ja maatalous
on pääelinkeinona koko maakunnan alueella. Burgasin alueella asuu merkittävä osa Bulgarian romanivähemmistöstä

Sosiaalitukilaki ja sen täytäntöönpanosäännöt
(voimaan 19.5.1998)
Lastensuojelulaki (voimassa 13.6.2000 lähtien)
Laki perhe-etuuksista lapsille (voimassa 1.
huhtikuuta 2002)
Sosiaalipalvelulaki (voimassa 1.1.2007. 2020)
Vammaisia koskeva laki (voimassa 1.01. 2019
lähtien)
Esiopetuksesta ja kouluopetuksesta annettu
laki (voimassa 18.7.2017 lähtien)
Laki paikallisesta itsehallinnosta ja paikallishallinnosta (voimassa 17.09.1991)
Laki alaikäisten rikollisuuden torjunnasta (voimassa vuodesta 1958; viimeksi muutettu
vuonna 2013)
Terveydenhuoltolaki (voimassa 10.8.2004)

Perheiden palveluja ohjaavat strategiat ja ohjelmat:
•

•

•
•

Kansallinen strategia lasten laitoshoidon purusta Bulgariassa otettiin käyttöön vuonna
2010, päivitettiin 2016 ja jatkuu vuoteen
Kansallinen lapsistrategia 2008-2018. Strategian jatko ei saanut julkista kannatusta ja se
keskeytettiin.
Alueellinen/kunnallinen strategia sosiaalipalveluiden kehittämiseksi, jatkuu vuoteen
Kuntien lapsiohjelmat, päivitetään vuosittain
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Vuoden 2020 jälkeen sosiaalipalveluiden suunnittelu toimeenpannaan kansallisen sosiaalipalveluiden kartoituksen
kautta.
Lapsilla on oikeus tarpeensa ja etunsa mukaisiin sosiaalipalveluihin. Osa palveluista on tarkoitettu kaikille lapsille. Lisäksi on
lastensuojelulain mukaisia palveluita, adoptioon ja sijaisvanhemmuuteen liittyviä palveluita sekä vammaispalveluita. Sosiaalipalveluita on tarjolla sekä yhteisöllisinä avopalveluina
että laitospalveluina. Lapsiperheille tarjolla olevia palveluita
ovat tukikeskus (Community Support Center), vammaisten
lasten ja nuorten sosiaalinen kuntoutuskeskus ja päiväkeskus,
perhekoteja niin lastensuojelu- kuin vammaispalveluiden asiakkaille, päiväkeskus katulapsille sekä äitiys- ja lastenneuvola.
Tukikeskukseen perheet ohjautuvat lastensuojeluyksikön tai
vanhemman yhteydenoton kautta. Lisäksi muut organisaatiot
tai julkisen tahon toimijat, kuten koulut ja päiväkodit voivat
ohjata perheitä palveluiden piiriin.
Tukikeskuksessa työskentelee erilaisia ammattilaisia, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, psykologi ja kasvattaja, sekä hallinnon
työntekijöitä. Keskeisimmät työmuodot ja palvelut ovat ohjaus ja neuvonta, koulutus ja tiedotus, ryhmätyöskentely,
kenttätyö sekä kotiapu. Kotiin vietävät palvelut koskevat pääasiassa vammaispalveluita. Palveluita tukikeskuksessa tarjoavat sekä kunta että kolmannen sektorin toimijat.

1.2 Romanivähemmistö Bulgariassa
VALO-hankkeen kansainvälinen kumppani Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare
(EDOR) – hankkeen tavoitteena on 1) löytää uusia keinoja ja
malleja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja
perheiden auttamiseen, 2) Sungurlaren kunnan lapsiperheille
tarjoamien palveluiden kehittäminen ja 3) vanhempien tukeminen ja perheiden sosiaalisen osallisuuden lisääminen.
Professori Ilona Tomova esitteli meille etnisten vähemmistöjen asemaa Bulgariassa. Romanivähemmistön asema on erityisen
haavoittuvainen
kantabulgarialaiseen
tai
turkkilaisvähemmistöön verrattuna. Romanivähemmistön
osalta kotitalouksista 77,2 % elää köyhyysriskissä, kun vastaavasti kantabulgarialaisista 15,7 % ja turkkilaisvähemmistöstä
37,7 %. Lapsiköyhyyden ja materiaalista puutetta kokevien
lasten osuus romanivähemmistön keskuudessa 85,5 %, kantabulgarialaisten 21,0 % ja turkkilaisvähemmistön 45,5 %. Koko
populaatiolla köyhyysriski tai riski sosiaalisesta syrjäytymisestä on romanivähemmistöllä 90,8 %, kantabulgarialaisilla
31,4 % ja turkkilaisvähemmistöllä 54,9 %. (SILC-EU 2017.)
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Bulgarian romanivähemmistön tilannetta on heikentänyt
viime vuosina esimerkiksi kansallismielisten puolueiden nousu
sekä ihmisoikeuksiin, koulutusmahdollisuuksiin, työllistymiseen, terveydenhuoltoon sekä asumismahdollisuuksiin liittyvä
syrjintä. Bulgaria on kokenut 1990-luvun jälkeen kaksi vakavaa
taloudellista kriisiä, joilla on ollut dramaattiset vaikutukset
muun muassa työttömyyden kasvuun ja lainojen takaisinmaksukykyyn. Gini-kerroin on noussut vuoden 2000 tasosta 25,0
vuoteen 2017 mennessä tasoon 40,2 kertoo myös eriarvoisuuden noususta. Romanivähemmistön asema ei ole parantunut
samassa suhteessa kantabulgarialaisten tai turkkilaisvähemmistön kanssa. Esimerkiksi ilman perus- tai keskiasteen tutkintoa olevien köyhyysriski on laskenut sekä kantabulgarialaisten
että turkkilaisvähemmistön keskuudessa, mutta noussut romanivähemmistön osalta. Ilona Tomovan mukaan Bulgariassa
vallitsee suurin epätasa-arvo eri ryhmien välillä verrattaessa
koko EU-aluetta. Eräs merkittävä elämänlaatuun eriarvoistavasti vaikuttanut asia on ollut sosiaalivakuutuslaki. Bulgarian
nykyisen lainsäädännön mukaan työnantaja maksaa työntekijän puolesta vakuutusta, tai lyhyemmissä työsuhteissa työntekijä voi itse maksaa vakuutusta vapaaehtoisesti.
Todellisuudessa pätkätyöläisillä ei ole mahdollisuutta kustantaa vapaaehtoista vakuutusta, sillä sen omavastuuaikojen rajat ovat huomattavan pitkät. Asiaan toivotaan muutosta
sosiaaliturvalain muutoksesta, joka astuu voimaan 1.1.2020.
Lainmuutoksen odotetaan avaavan koko väestölle nykyistä
laajemman pääsyn sosiaalipalveluiden ja -vakuutusten piiriin.
Romanitaustaisten perheiden osalta tämä voi tarkoittaa parempaa pääsyä perhepalveluiden piiriin.
Romanivähemmistön ikärakenne painottuu lapsiin ja nuoriin.
Hedelmällisessä iässä (15-49-vuotiaat) olevien naisten osuus
on 62,0 %. Romanivähemmistön keskuudessa nuorena solmitut avioliitot sekä teinivanhemmuus on yleistä, ja kulttuuria
hallitseva vahva patriarkaalisuus rajoittaa naisten valintoja.
Perheisiin liittyvä moniammatillista yhteistyötä pyritään kehittämään esimerkiksi perustamalla Sungurlaren kuntaan moniammatillinen tiimi. Romanilapsilla on yleensä kaksikielinen

tausta, ja hankkeessa pyritään tukemaan ja lisäämään varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista monikulttuurisuudesta ja muun kuin bulgariaa äidinkielenään puhuvien lasten
kohtaamisesta. Hankkeen tavoitteena on myös perustaa perhekeskus Sungurlareen, jossa tarjolla olisi muun muassa vertaisryhmiä nuorille äideille, mediator-palvelua sekä muuta
matalan kynnyksen toimintaa.

1.3 Mediator-malli
Romani-vähemmistön terveyspalveluihin ohjautumista on
pyritty tukemaan kehittämällä mediator-malli. Lilya Makaveeva esitteli meille sekä mallia ja sen perusteella tällä
hetkellä virallisena ammattiryhmänä toimivien mediatorvälittäjien tehtävänkuvia. Mediator tarkoittaa vapaasti
suomennettuna välittäjää tai mediaattoria, jonka roolina
on toimia siltana romaniyhteisön ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Mediaattori tukee romanivähemmistöön
kuuluvien pääsyä palveluihin sekä pyrkii edistämään syrjintää ehkäisevää asennemuutosta. Tällä hetkellä Bulgariassa toimii 114 kunnan alueella yhteensä 215
mediaattoria.
Mallin kehittäminen alkoi vuonna 2001 projektina, ja nykyisin ”health mediator” on vakiintunut ammattinimike.
Mediaattorina toimivien ammattilaisten rahoitus tulee valtiolta, ammatti kuuluu kansalliseen ammattinimikkeiden
luokitukseen ja välittäjinä toimivilla on oma kansallinen
verkosto. Ammattiin on oma pätevöitymiskoulutuksensa,
johon pyrkiminen edellyttää vähintään toisen asteen koulutusta. Mediaattorilla on myös oltava riittävä tieto sosiaali- ja terveyspalveluista sekä romani- tai turkinkielen
taito. Tärkeimmät tehtävät ovat asiakastyö, terveydenhuollon palvelujen saatavuuden helpottaminen, auttaa yhteydenpidossa sairausvakuutuskassan kanssa sekä
asioimaan sosiaalitoimistossa, lastensuojelun ja syrjinnän
torjunnan komission kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu ter-
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veysneuvontaa ja ohjausta sekä kansallisella tasolla raportointia ja osallistumista erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmien toimenpanoon.

2 Toinen päivä: tutustuminen romaniperheille tarjottaviin palveluihin Sredetšissä
ja taidepaja
2.1 Green House ja päiväkoti
Sredetšissä
Sredetzin kunta on saanut sekä EU-avustuksia että Norjan ja Sveitsin pankkien
avustuksia yhteistöllisten tilojen perustamiseen sekä ylläpitoon. Sekä ympäristöoppimiskeskus ”Green House” että päiväkoti
olivat molemmat avustuksia saaneita kohteita. Ympäristöoppimiskeskuksessa koulutetaan sekä lapsia että aikuisia
luonnonsuojeluun ja ympäristöön liittyvissä
projekteissa, ja he tarjoavat myös uudelleenkoulutusta työttömille.
Sredetšin päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuu paljon myös romani- ja
turkkilaistaustaisia lapsia. Päiväkodissa onkin järjestetty
erilaisia tapahtumia romanien juhlapäivinä, kuten kansainvälisenä romanien päivänä. Lasten vanhempia on myös
kutsuttu mukaan tapahtumiin, ja ne ovatkin osoittautuneet menestyksiksi. Päiväkodin tiloissa oli myös terveydenhoitajan ja fysioterapeutin vastaanotot.
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2.2 Taidepaja
Taidepajat ovat saaneet inspiraationsa Kouvolassa 20172018 järjestetyistä Kids Draw –taidetapahtumista. Kids
Draw on kaikille avoin tapahtuma, jossa lapset vanhempineen kokoontuvat pitkän pöydän äärelle taiteilemaan tapahtumapaikasta tai ajankohdasta nousevan teeman
mukaan. Kaikki taidetarvikkeet löytyvät paikan päältä ja
ovat osallistujien yhteisessä käytössä. Konseptiin kuuluu
myös mehutarjoilu pienen purtavan kera. Tätä mallia soveltaen veimme Kids Draw –tapahtuman Bulgariaan,
Sungurlaren päiväkotiin.
Kumppanimme Sungurlaren kunnassa hoitivat tapahtumaan tarvikkeet ja tarjoilut, ja päiväkoti tiedotti ja kutsui
vanhemmat mukaan tapahtumaan. Vierailuohjelmamme
muutosten vuoksi jouduimme siirtämään taidetapahtuman toiseen päivään, minkä vuoksi vanhemmat eivät enää

voineet osallistua. Osallistujina olivat päiväkodin johtaja,
opettaja ja avustaja sekä 14 lasta.
Aluksi esittelimme mansikka-tintamareskilla, mitä tulisimme tekemään. Kerroimme englanniksi, mitä tekisimme
ja mukanamme ollut professori Ilona Tomova tulkkasi lapsille.
Jaoimme lapset pienryhmiin ja annoimme ryhmille omat
teemat (avaruus, vedenalainen maailma ja viidakko), joiden ympärille he saivat luoda omat piirustuksensa. Ryhmille annettiin iso, yhteinen paperi, jossa oli valmiita
”pään aukkoja”. Kuhunkin teemaan syntyi myös tarinat,
jotka saimme kirjattua Ilonan avulla.
Tintamareskeista voidaan puhua myös elävinä kulisseina.
Valmiita töitä ja tarinoita esitettiinkin reippaasti ”yleisön”
edessä, oma naama oman kuvituksen kohdalla. Hetki oli
täynnä kikatusta ja iloisia ilmeitä! Lapset olivat sitä mieltä,
että he voisivat tehdä lisää tintamareskeja ja pyytää muitakin lapsia jatkamaan heidän tarinoitaan. Tapahtuma
päättyi lasten laulu- ja tanssileikkeihin sekä tarjoiluista
nauttimiseen. Lapset myös esittelivät vanhemmilleen ylpeinä omia töitään, kun oli kotiinlähdön aika.
Tilaisuuden jälkeen kuulimme, että osa lapsista oli toisilleen tuntemattomia eikä kaikilla ollut yhteistä kieltä. Tämä
huomioiden, työskentely pienryhmissä oli onnistunutta,
sillä lapset huomioivat hyvin toisensa. Opettaja pohti, että
voisi jatkossakin työskennellä näin, mutta mietti, että sitä
voi olla vaikea toteuttaa, kun on yksin 30 lapsen kanssa.
Alkuperäinen ajatus olikin, että vanhemmat olisivat osallistuneet tekemiseen yhdessä lapsensa kanssa. Näin opettajan ei tarvitsisi kantaa vastuuta jokaisen lapsen
ohjaamisesta erikseen.
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3 Kolmas päivä: Tutustuminen palvelutarjontaan Burgasissa
3.1 Kehitysvammaisten nuorten perhekoti
Perhekoti nuorille kehitysvammaisille oli valmistunut
vuonna 2013 EU-avustusten tuella. Perhekotitoiminta on
viime vuosina lisääntynyt Bulgariassa laitoshoidon purkamisen ansiosta. Kyseisessä perhekodissa asui noin 20 lasta
ja nuorta, joilla oli joko kehitys- tai liikuntavamma (esim.
CP-vamma). Perhekodissa toiminta oli yhteisöllistä ja arjen
toimintoja tukevaa. Teini-ikäiset asukkaat saivat ottaa vastuuta nuorempien auttamisesta ja kokoivat tehtävät mieleisikis. Asukkaat myös harjoittelivat ruuanlaittoa,
siivousta ja muita arjen taitoja, joiden avulla he voisivat ai-

kuisina siirtyä itsenäiseen asumiseen. Osa asukkaista opiskeli ammattiin ja toivoi työllistyvänsä esimerkiksi ravintola-alalle. Tervetulotoivotuksena saimme osallistua
yhteiseen ruokailuun, jonka tarjoilut perhekodin asukkaat
olivat valmistaneet yhdessä. Työntekijöinä perhekodissa
oli johtajan lisäksi ohjaajia sekä sosiaalityöntekijä. Arjen
toimintojen lisäksi perhekodissa oli tarjolla esimerkiksi taideterapiaa.

3.2 Katulasten päiväkeskus Burgasissa
Burgasin kunnan lapsi- ja perhepalveluiden alle sijoittuvassa katulasten päiväkeskuksessa järjestetään erilaisia
palveluita ja toimintoja lapsille ja nuorille, jotka ovat aiemmin kerjänneet kadulla. Kerjäämisen perinne on yleistä
erityisesti romanivähemmistölle, joiden perheissä ylisukupolvinen työttömyys on yleistä. Lapset hankkivat vanhempiensa pakottamina kerjäämällä toimentuloa koko
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perheelle. Perheillä ei välttämättä ole pysyvää asuntoa,
mikä vaikeutta esimerkiksi sosiaalitukien hakemista.
Keskuksessa tarjotaan katulapsille ennaltaehkäiseviä sekä
perusterveydenhuollon palveluita. Lapset saavat päiväkeskuksessa ruokaa sekä perusopetusta. Nuorille on myös
tarjolla ammatillisia kursseja sekä tukea ja neuvontaa koulutusvalintoihin. Keskuksen sairaanhoitaja tekee myös kotikäyntejä, jolloin voidaan jakaa terveystietoa koko
perheelle tai vaikka rokottaa kaikki perheenjäsenet. Perheiden sosiaalista tilannetta pyritään kartoittamaan ja esimerkiksi avustamaan vanhempia työnhaussa. Nuorten
koulunkäyntiä tuetaan keskuksessa 16-vuotiaiksi asti,
minkä jälkeen heillä on hyvä mahdollisuus työllistyä. Romanivähemmistön keskuudessa tytöt menevät naimisiin
varsin nuorina ja saavat yleensä lapsia jo teini-iässä. Keskuksessa pyritään tyttöjen koulutuksen jatkuvuuteen sekä
terveyskasvatukseen mm. perhesuunnittelu- ja ehkäisyvalistuksen avulla.

Vierailumme aikana päiväkeskuksessa oli kuusi alle 15vuotiasta lasta. Ohjaajien mukaan osa keskuksen asiakkaista oli turistikauden vuoksi kerjäämässä Kultahietikon
alueella. Lasten päiväohjelmassa oli vierailumme aikana
vuorossa taideterapia, jossa harjoiteltiin kellonaikoja. Keskuksessa käytetään jonkin verran taidemenetelmiä, mutta
myös erilaisiin arjen askareisiin liittyvää työtoimintaa. Lapset ja nuoret esimerkiksi viljelivät keskuksen pihalla hyötykasveja omaan käyttöön.

3.3 Palvelukeskus erityistä tukea tarvitseville perheille
Palvelukeskuksessa tarjotaan vaativimman tason palveluita perheille. Perheet hakeutuvat keskukseen esimerkiksi
tilanteissa, joissa lapsi on ollut rikoksen uhrina tai tekijänä,
perhe on hylännyt lapsen tai riski lapsen hylkäämiselle on
suuri. Lisäksi keskuksessa tarjotaan perheoikeudellisia palveluita kuten adoptioneuvontaa, sekä kehitysvammaisten
ryhmätoimintaa.
Palvelukeskuksessa noudatetaan moniammatillista
työotetta. Tehtävänimikkeinä on esimerkiksi psykologi, sosiaalityöntekijä ja ohjaaja. Keskuksen tiloissa
on myös lasten kuulemista varten rakennettu erityinen huone, jossa kodikkaasti sisustetun haastatteluhuoneen ja nauhoitusstudion välissä on
yksisuuntainen ikkuna. Bulgarian lainsäädäntö mahdollistaa lapsen kuulemisen esimerkiksi rikostilanteissa niin, että viranomaiset ovat lapsen
näkymättömissä yksisuuntaisen lasin toisella puolella.
Sosiaalityöntekijän mukaan heillä on noin 120 asiakasperhettä Burgasin kaupungin alueella. Vuoden 2020
alusta voimaan tulevan uuden sosiaalivakuutuslain
myötä on todennäköistä, että alueelle avataan toinen
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vastaava palvelukeskus. Keskuksen toiminnasta
toimitilan sekä työntekijöiden palkat kustantaa
kaupunki, materiaalikustannuksia katetaan lahjoitusvaroin.

4 Lopuksi
Matkasta jäi hyviä muistoja ja tapaaminen kumppaneiden kanssa heidän kotikentällään lujitti yhteistyötä. Jo matkustaminen halki bulgarialaisen
maaseudun ja asuinalueiden auttoi ymmärtämään yhteiskuntiemme eroja. Burgasin seudun
elinkeinorakenteen maatalousvaltaisuus konkretisoitui valtavina peltomaisemina. Katumaastureiden rinnalla kuljettiin hevoskyydillä. Tuloerot
ovat huomattavat.
Toisaalta bulgarialainen lähimmäisestä välittämisen perinne on kadehdittavaa. Suomessa olemme tottuneet,
että haastavilla hetkillä saamme yhteiskunnalta apua
niin rahallisesti kuin palveluina. Bulgariassa yhteisöllisyydellä korvataan paljon palveluita, ja naapuriapu on voimissaan. EU-rahoituksen tuki näkyi konkreettisesti paitsi
uudenlaisina tapoina tuottaa palveluita, mutta myös rakennusten ja tilojen ulkonäössä. Rahoitusten turvin kunnostetut tai rakennetut tilat erottuivat usein
ympäristöstään. Sekä henkilökunta, että asukkaat osallistuivat niiden ylläpitoon aktiivisesti.
Kaikkein merkittävin huomio oli kuitenkin tapaamiemme
ammattilaisten asenne työhönsä. Omasta työstä oltiin
ylpeitä ja tulevaisuuteen katsottiin luottavaisesti. Moni
perheiden kanssa työtä tekevä kertoi tekevänsä virkaajan ulkopuolella myös vapaaehtoistyötä samojen asiakkaiden kanssa. Naapuriavun perinne näkyi siis ammatillisessakin otteessa. Vaikka bulgarialainen yhteiskunta
kehittyy jatkuvasti, toivoisimme lähimmäisen auttamisen
perinteen jatkuvan.
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Liite: Vierailun ohjelma
Programme
Study Visit Finland - Bulgaria September
1-5, 2019
Project “Opportunities for Early Childhood Development of Roma Children in Sungurlare Municipality”
Sunday, 1 September
Arrival and accommodation of participants from Finland in Aqua Hotel, Professor Ilona Tomova will be
Burgas
accommodated in the same hotel
Monday, 2 September
9.00 – 10.00

Travelling to Sungurlare

Municipal driver will wait for you
in the hotel reception at 8.50

10:00 - 13:15
Workshop in the city hall of Sungurlare with focus on the following topics:
10:00 – 10:20 Welcome words.
Mr. Vasil Pandeliev, Mayor
Introduction to the structure and function of the Munic- Ms. Hatidzhe Georgieva, Deputy
ipal administration
Mayor
10:20 – 10:50 Presentation: Social services for children provided at mu- Liliya Makaveeva
nicipal level
Presentation: Social inequalities and their impact on the Ilona Tomova
early childhood development and educational attainment
of students from disadvantaged backgrounds
10:50 – 11:30 Q & A and discussion session
11:30 – 11:50

Coffee break

11:50 – 12:10 Presenting Municipal Action Plan for Roma Integration Petar Mushiev
updated in partnership with Roma Community Active
Group within ROMACT programme
12:10 – 12:30 Presenting model of Roma health mediator
12:30 -13:15

Liliya Makaveeva

Q & A and discussion session

WWW.SOCOM.FI

13:15 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:30 Visit to a kindergarten. Meeting with parents and chil- Tanja Makela
dren. Implementing activity “Kids draw”
16:30

Travelling back to Aqua hotel, Burgas

19:30
Dinner, hosted by the Mayor of Sungurlare
Tuesday, 3 September
9:00 – 9:45
Travelling to Sredets
9:45 - 11:15
Visit to the Roma Community Centre in Sredets. Meeting
and discussion with Roma health mediators.
11:15 – 12:00 Travelling to Karnobat
12:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Visit to the Community Support Centre – Karnobat.
Presentation of the organization of work, the functions
of the Community Support Center and the types of support for children and families
15:30 – 17:00 Visit to the Municipal Social Assistance Service.
Presentation of the structure, functions of the Child
Protection Department. Presentation of the Child
Protection Mechanism at Risk.
17:00
Travelling back to Aqua hotel, Burgas
Wednesday, 4 September
9:40-9:00
Going to the Family Type Accommodation Centre
“Atiya” for disabled children, Burgas
9:00 – 10:30 Meetings with the staff of Family Type Accommodation
Centre “Atiya”, Burgas. Presenting the services of the
Centre “Atiya”
11:00 – 13:30 Visit to the Community Support Centre and Roma Community Centre in Burgas
After 13:30
Free time for sightseeing
5 September, Thursday

Place: restaurant in Burgas

(It may not take place, since no
confirmation was received by
Friday, 30 of August)

Departure
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