
Het project ‘Co-Happiness: Happy 
and safe in the Community’ gaat over 
kindermishandeling. Met dit project wordt 
gewerkt aan preventie en het vergroten 
van het bewustzijn over dit onderwerp. 
Partners uit 6 Europese landen (Nederland, 
Portugal, Finland, Griekenland, Italië en 
Roemenië) bundelen hun krachten om 
de oorzaken van kindermishandeling te 
bespreken en om een innovatieve methode 
te ontwikkelen om kindermishandeling te 
bestrijden en te voorkomen. 

Door verschillende activiteiten 
en materialen zullen docenten en 
professionals die op dit gebied werkzaam 
zijn de kans krijgen om hun kennis 
en vaardigheden te vergroten, om zo 
kindermishandeling effectief aan te 
pakken. Het project richt zich op kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Het doel 
is om hen te leren hoe ze mishandeling 
kunnen herkennen en hierover te praten 
als het hen overkomt.

www.co-happiness.eu   
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PROJECTACTIVITEITEN:
• Ontwikkelen van een overzichtsrapport van de 

partnerlanden om kindermishandeling te voorkomen.
• Ontwikkelen van een trainingsprogramma voor 

preventie en bewustmaking van kindermishandeling.
• Een programma ontwikkelen om kindermishandeling 

te voorkomen, gericht op het trainen van opvoeders, 
professionals, mentoren, enz.

• Ontwikkelen van een Co-Happiness-spel voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar oud om hen te helpen om te gaan en 
te praten over mishandeling en geweld.

• Een bronnengids opstellen voor het gebruik van het 
programma en ter ondersteuning van het spel.

• Organiseren van pilottrainingen gericht op de 
belangrijkste sleutelfiguren uit de gemeenschap om 
het projectmateriaal te testen.

• Workshops organiseren voor professionals.
• Seminars in partnerlanden organiseren om 

de resultaten van de pilots te presenteren en 
de projectresultaten verder te promoten bij 
belanghebbenden en een breed publiek.

Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.
Voor meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met: 
Sergio Belfor, Dona Daria, s.belfor@donadaria.nl, 010 - 465 6296 of 
Svetla Rashkov, Pressure Line, svetlana@pressureline.nl, 010 - 243 9365. 

 


