
Το έργο Co-Happiness: Happy and 
safe in the Community έχει στόχο την 
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά τις μορφές και τις συνέπειες 
που μπορεί να έχει. Μέσα από συζήτηση 
και αξιολόγηση των αιτιών της παιδικής 
κακοποίησης, η ομάδα υλοποίησης του 
έργου με συμμετέχοντες από 6 Ευρωπαϊκές 
χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία, 
Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία), θα αναπτύξει 
μια καινοτόμο μεθοδολογία καθώς 
και στρατηγικές για την πρόληψη και 
καταπολέμηση του φαινομένου. 
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί και συνολικά 
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
περιστατικών παιδικής κακοποίησης.
Κύρια δράση του έργου θα είναι η 
συμμετοχή παιδιών 6-9 ετών, τα οποία θα 
μάθουν τι σημαίνει παιδική κακοποίηση, πως 
θα την αναγνωρίσουν και πως θα μιλήσουν 
για αυτήν.

www.co-happiness.eu   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 

σχετικά με τις προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και της 
συλλογικής αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της παιδικής 
κακοποίησης.

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη της 
παιδικής κακοποίησης από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 
καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού

• Ανάπτυξη προγράμματος πρόληψης της παιδικής. κακοποίησης 
με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επαγγελματιών, 
κοινοτικών συμβούλων/καθοδηγητών, κλπ.

• Ανάπτυξη του παιχνιδιού Co-Happiness για παιδιά 6-9 ετών, το 
οποίο θα συμβάλλει  στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για τον τρόπο 
αντίδρασης και επικοινωνίας σε περιπτώσεις παιδικής βίας. 

• Ανάπτυξη ενός Οδηγού Πηγών που θα λειτουργήσει 
υποστηρικτικά στη χρήση του προγράμματος και του παιχνιδιού.

• Οργάνωση πιλοτικών εκπαιδεύσεων που θα απευθύνονται σε 
σημαντικούς φορείς της κοινότητας.

• Οργάνωση εργαστηρίων για ειδικούς
• Οργάνωση σεμιναρίων στις συμμετέχουσες χώρες για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα διαρκέσει 3 χρόνια (Σεπτέμβριος 2018 - Αύγουστος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το co-happiness@kmop.eu.
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