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Supporting communities to keep children safe 
(Sprijinirea comunitatii pentru siguranta copiilor) 

Proiectul Co-Happiness are ca scop promovarea unor masurii proactive de prevenire si combate-
re 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 dez-
volta 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 le va facilita insusirea unor 
metode sigure prin care copiii pot sa impartasesca sau divulge situatii de abuz.  
Recent, partenerii au efectuat o cercetare cu scopul  identificarii bunelor practici existente de 
prevenire a abuzului și maltratării copiilor prin intermediul capitalului social și al abordărilor de 
eficacitate colectiva ( collective efficacy approaches) din țările lor. În cele ce urmează, vă oferim 
unele dintre aspectele importante evidentiate in cercetările partenerilor.Versiunea completă a 
raportului este disponibilă pe www.co-happiness.eu.

Handle with care (Fragil)

Atunci, cand copiii se confrunta cu incidente de violenta in familie si / sau abuz, organele de po-
litie sunt cele care ajung prima data la locul incidentului. Initierea unei asistente specializate du-
reaza o perioada destul de lunga. Uneori este nevoie de foarte mult timp pentru a obtine sprijin 
continu. In unele cazuri prima asistenta incepe la cateva luni după incident. Cu toate acestea, 
copiii, care sunt victime sau care au fost martorii violentei, sunt influentati imediat de violenta și 
au nevoie imediat de sprijin. . Augeo (o organizație specializata in prevenirea violentei in familie 
si a abuzurilor asupra copiilor) demareaza pilotul „Handle with care ” in mai multe municipalitati 
din Olanda. Scopul acestui program pilot este de a organiza sprijin pentru copiii care sunt victime 
sau martori ai violentei domestice in termen de 24 de ore.

Actiunea intreprinsă este aceea ca, in momentul in care politia ajunge la locul incidentului de vi-
olentă in familie, ofiterul de politie raporteaza imediat la scoala copilului, ca s-a intamplat ceva, 
dar nu precizeaza detali cu privire la incident. Ofiterii de politie fac acest lucru prin trimiterea 
mesajului „ Fragil /Handle with care”, numele si data nasterii a copilului. Acesta informatie le 
permite cadrelor didactice sa sprijine copilul, de exemplu, permitand acestora sa-si ia ursuletul 
sau dandu-le o a doua sansa la anumite teste sau activitatii.

(Good practice from The Netherlands/Model de bune practici din Olanda)
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Encourage me to be strong ( Incurajeaza-ma sa fiu puternic)

Scopul proiectului este preventia si reducerea abuzului și maltratarea copiilor prin a intreba 
parintii: ce am vedea daca ne-am opri pentru o clipa sa ne privim prin ochii copiilor nostri? Auzim 
cuvinte blande și incurajatoare, am vedea ochi zambitori? Ne-am simti in siguranta si iubiti?
In cooperare cu ONG-uri, partenerii si serviciile de baza ale municipiilor/judetelor din Finlanda, 
acest proiect creste constientizarea copiilor si a parintilor cu privire la drepturile copiilor, consoli-
deaza cultura educatională pozitiva, iar parintilor li se ofera sprijin si indrumare pentru utilizarea 
instrumentelor educationale pozitive.

(Good practice from Finland/Model bune practice din Finlanda)

Smile of the Child (Zambetul copilului)

Copiii care prezintă un risc imediat de abuz și victime ale oricărei forme de violență au nevoi spe-
cifice și este necesară intervenția experților. Zâmbetul Copilului include serviciile de intervenție 
directă, adresându-se copiilor care sunt expuși riscului imediat de abuz sau maltratare. Obiectivul 
principal este de a transfera copilul într-un loc sigur, insotit de un asistent social sau un psiholog, 
cu metodele de interventie imediate a Organizatiei si cooperarea altor organizatii, pentru a gasi 
o solutie. Cazurile copiilor cu risc sunt identificate prin Linia Națională pentru copii SOS 1056; 
apelurile pot fi facute de publicul larg, organizații, servicii cat si copiii insisi

(Good practice from Greece/Model de bune practici din Grecia)

Giovanni

Giovanni (nume inventat) ii marturiseste expertului ca participa continuu la relatia intima dintre 
mama si tata.El mai spune ca nu poate merge la scoala, deoarece tatal sau il obliga sa mearga sa 
recupereze fier vechi in mediul rural. In aceasta privinta, intervin serviciile de protecție numite 
„centru de zi” si „vizite la domiciliu”. Minorul este plasat în comunitate, unde este initiata dez-
voltarea abilităților psiho-socio-emotionale. 

Mama nu arata niciun interes pentru situatia precara a fiului ei si modul in care traiesc. Pentru ea 
este ales un model de educatie parentala, care vizeaza constientizearea rolului de mama. Dease-
menea, pentru tata este ales un model de educatie parentala care vizeaza constientizarea rolului 
de parinte si facilitarea accesului pe piata muncii. Familia merge timp de doi ani la un centru de 
zi si după doi ani, familia este reunita. Acesta familie, continua sa fie supravegheata de serviciul 
social si sustinuta de un pedagog și un psiholog.

(Boa prática da Itália)
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Regra “Aqui ninguém toca”

A campanha “ONE in Five” (em português, “UM em Cinco”) emergiu por existir uma média de uma 
em cada cinco crianças ser vítima de violência ou abuso sexual, seja de forma direta ou indireta. 
Com base nesta campanha, o Conselho da Europeu desenvolveu um recurso que é agora utilizado 
nas escolas portuguesas – a regra “Aqui ninguém toca”, mais conhecida por “Kiko e a mão” (Moi-
ta, 2016). O objetivo é ajudar os pais para que consigam explicar, de forma simples, que partes 
do corpo são proibidas de serem tocadas e, no caso disso acontecer, como devem as crianças 
reagir. Porquê os pais? Os estudos que estão na base da iniciativa da Regra “Aqui ninguém toca” 
demonstram que os pais e cuidadores devem estar conscientes da importância de falar sobre o 
abuso sexual com as crianças, de forma a prevenir este tipo de situações (Brown, n.d.).

(Boa prática de Portugal)

Appreciative Parenting HoltIS Association - Roménia

O principal objetivo do programa Appreciative Parenting, desenvolvido pela Associação HoltIS, é 
aumentar a assiduidade na escola e reforçar a relação pais-escola, mas também sensibilizar para 
as questões do abuso e as suas consequências nas vítimas e nos agressores. Este Manual e Currícu-
lo para os pais foca-se em métodos de “parentalidade positiva” para compreender as perceções, 
atitudes, comportamentos, desafios e ambições dos pais, ao promoverem e reforçarem a relação 
entre pais e filhos.

O programa é estruturado de forma a ajudar os pais a encontrarem as ferramentas necessárias 
para lidarem com o stress e com as atividades do dia-a-dia, legados da infância (trauma, crenças 
irracionais, etc.), sensibilizá-los relativamente ao desenvolvimento da criança, desenvolvimento 
de competências de comunicação, sensibilização relativamente a questões do abuso e do seu im-
pacto na criança e na família, e métodos alternativos para facilitar o desenvolvimento da criança.
hild.

(Boa prática da Roménia)


