
Proiectul Co-Happiness are ca scop 
promovarea unor masurii proactive de 
prevenire si combatere a abuzului si 
maltratari copiilor. Mai mult, acest proiect 
are ca tel atat constientizarea cat si 
sensibilizarea societatii fata de problemele 
mentionate mai sus (abuz si maltratarea 
copiilor). Parteneri din 6 țări europene 
(Olanda, Portugalia, Finlanda, Grecia, Italia 
și România) își reunesc eforturile pentru 
a discuta și analiza cauzele abuzului, 
maltratării copiilor cat și pentru a dezvolta 
metodologii și strategii inovatoare pentru 
combaterea și prevenirea acestui fenomen. 
Prin diversitatea activităților și rezultatelor, 
educatorii și profesioniștii care lucrează 
în acest domeniu vor avea oportunități de 
a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile in 
abordarea eficienta a acestor probleme. 
Proiectul va ajunge, de asemenea, la copii 
cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani și ii va 
învăța cum să recunoască situațiile de abuz 
sau maltratare. Ulterior, ii va invata si va 
facilita metode sigure prin care copii pot sa 
impartasesca sau divulge situatii de abuz.  

www.co-happiness.eu   
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ACTIVITATILE PROIECTULUI:
• Dezvoltarea unui raport de ansamblu privind abordarea 

capitalului social și a eficacității colective (masuri, metode, 
strategii etc) în țările partenere pentru a preveni abuzul și 
maltratarea copiilor.

• Dezvoltarea unei curricule de instruire privind prevenirea 
abuzului si maltratarea copiilor cat și conștientizarea 
comunității cu privire la acest fenomen. 

• Dezvoltarea unui program pentru a preveni abuzul și 
maltratarea copiilor, care vizează formarea educatorilor, a 
profesioniștilor, a mentorilor din comunității etc.

• Crearea unui joc Co-Happiness pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
între 6 și 9 ani pentru a  facilita dobândirea abilități în ceea ce 
privește modul de comunicarea si  acțiune în situațiile în care se 
produce violența în rândul copiilor.

• Crearea unui Ghid de Resurse care să sprijine utilizarea 
programului și a jocului.

• Organizarea de cursuri pilot care să vizeze actorii-cheie ai 
comunității pentru a testa materialele proiectului.

• Ateliere de lucru pentru experți.
• Organizarea de seminarii în țările partenere pentru a prezenta 

rezultatele pilotarilor și pentru a promova în continuare 
rezultatele proiectului pentru părțile interesate și publicul larg.

Perioada de derulare a proiectului este: 1 Septembrie 2018 - 31 August 2021. 
Pentru mai multe informatii cu privire la acest proiect, vă rugăm contactați 
reprezentantul asociației: Szuroka Bela, 0748292385, szuroka.b@gmail, 
Asociația Start pentru Performanță.

 


