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Fericiți și în siguranță în comunitate 

După aproape trei ani de muncă dedicată, partenerii de la Co-Happiness: Happy and Safe in the Community din șase 
țări europene (Olanda, Portugalia, Finlanda, Grecia, Italia și România), sunt mândri să prezinte materialele inovatoare 
dezvoltate pentru a promova prevenirea abuzului și maltratării copiilor, pe de o parte, și pentru a încuraja gândirea 
critică a copiilor cu privire la abuzul și violența individuală, pe de altă parte. Principalele rezultate ale proiectului 
includ: 

 

JOCUL CO-Happiness – Happy în MISIUNE 

 
 
Jocul "Happy on a Mission" își propune să ofere un mediu de învățare în care utilizatorul (copilul) dobândește 
abilitatea de a înțelege comportamentul inadecvat și de a începe să vorbească deschis despre acesta. Profesionistul 
(învățător/educator) care însoțește copilul este sprijinit să identifice semnalele care pot dezvălui potențiale situații 



 

 

de abuz și rele tratamente. Este un joc de aventură cu un singur jucător, desfășurat în trei medii (acasă, la școală, în 
aer liber), cu situații integrate în care jucătorul navighează personajul principal și parcurge o varietate de sarcini 
încercând să finalizeze jocul. 
 
RAPORT GENERAL PRIVIND CAPITALUL SOCIAL ȘI ABORDĂRILE PRIVIND EFICIENȚA COLECTIVĂ PENTRU PREVENIREA 
ABUZULUI ȘI MALTRATĂRII COPIILOR 

       

                             

Raportul de ansamblu conține informații succinte despre contextul național și a identificat intervențiile de succes 
existente care previn abuzul și maltratarea copiilor prin intermediul capitalului social și al abordărilor bazate pe 
eficacitatea colectivă în țările partenere - Olanda, România, Portugalia, Italia, Grecia și Finlanda. 

 
 
PROGRAME DE FORMARE PRIVIND PREVENIREA ȘI SENSIBILIZAREA COMUNITĂȚII CU PRIVIRE LA ABUZUL ȘI RELELE 
TRATAMENTE APLICATE COPIILOR

 

 
 
Curricula de formare are ca scop împuternicirea educatorilor și a actorilor din comunitate pentru a acționa în vederea 
prevenirii relelor tratamente aplicate copiilor și pentru a face comunitățile mai rezistente și mai sigure pentru copii. 
Acesta include o descriere generală; obiectivele; rezultatele învățării; descrierea componentelor generice și opționale 
ale conținutului cursului, orele de învățare, metodele de predare și învățare, metodele de evaluare.

 



 

 

 
 
PROGRAM DE FORMARE PENTRU PREVENIREA ABUZULUI ȘI MALTRATĂRII COPIILOR 
 

  
 
Programul de formare prezintă dezvoltările proiectului Co-Happiness care vizează crearea de metodologii pentru 
a stimula gândirea critică a copiilor cu privire la abuzul și violența individuală. De asemenea, scopul programului 
este de a pregăti și de a oferi recomandări educatorilor și părinților cu privire la modul în care să însoțească copiii 
atunci când joacă jocul "Happy în misiune". 
 

GHID DE RESURSE 

Ghidul de resurse își propune să sprijine utilizarea tuturor resurselor dezvoltate: formarea pentru actorii din 
comunitate, programul de formare pentru aplicarea jocului și jocul în sine. Ghidul ghidează utilizatorul prin 
procesul de implementare, oferind orientări, factori cheie de succes, liste de verificare de care trebuie să țină 
cont, studii de caz pentru realizarea intervențiilor comunitare și sprijin pentru jocul de b-learning. 

 

SITE-UL WEB AL PROIECTULUI 

 Toate materialele sunt disponibile pe site-ul web al proiectului. 

 



 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați partenerul din țara dumneavoastră. 

 
St. Dona Daria, Țările de Jos 
 
Inthecity Project Development, Țările de Jos 
 
Cooperatieve Vereniging Pressure Line U.A. , Țările de Jos 
 
Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Portugalia 
 
Amadora Inova - Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda, Portugalia 
 
Diakonia - ammattikorkeakoulu, Finlanda 
 
San Giuseppe Onlus - Italia, Italia 
 
Asociatia Start Pentru Performanta, România 
 
KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou, Grecia 
 

 

 

 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar 
Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea. 

 


