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EDUCAREA COMUNITATII PENTRU SIGURANTA COPIILOR! 
 
Proiectul Co-Happiness: Fericit și Sigur în Comunitate, abordează probleme legate de abuzul 
și maltratarea copiilor. Nouă organizații din șase țări europene (Olanda, Portugalia, 
Finlanda, Grecia, Italia și România) își vor strânge eforturile în următorii trei ani pentru a 
înțelege și a identifica cauzele abuzului asupra copilului și vor elabora strategii și 
instrumente pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen. 
 
Printr-o varietate de activități, colaborând cu educatori și profesioniști, proiectul se va 
strădui să găsesca modalități de a aborda problemele identificate și de a reduce numărul 
copiilor care suferă de abuz acasă. Proiectul  va crea un joc de masa cu scopul de ai invata 
pe copii, folosind joaca si arta, cum sa recunoasca si exprime situatii de maltratare.  De  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

asemenea, actorii informali ai urbei precum părinții / îngrijitorii, educatorii și voluntarii 
care lucrează pentru comunitate vor fi incurajati să participe la activitățile proiectului și să 
profite de rezultatele acestuia.  
 

Intalnirea din Rotterdam 
 
Un start etuziast al proiectului a fost deja realizat prin intermediul conferințelor video, dar 
în Ianuarie 2019 partenerii s-au întâlnit la sediul coordonatorului de proiect Dona Daria la 
Rotterdam și au discutat timp de două zile într-o ambianță favorabila planul de lucru pentru 
următorii trei ani. Aceștia au făcut pași concreți în dezvoltarea primului produs - un raport 
general privind capitalul social și abordările colective de eficacitate în țările partenere - și 
au făcut planuri pentru primul atelier de instruire care va avea loc în Mai 2019, din nou la 
Rotterdam. 
 

 
 
Intalnirea de networking 
 
În a doua zi a întâlnirii a avut loc un prânz. Partenerii au avut ocazia să se întâlnească cu 
reprezentanți ai organizațiilor olandeze care activează în domeniul îngrijirii copilului. În 
cadrul acestei întâlniri neoficiale, partenerii proiectului au avut oportunitatea să afle mai 
multe despre situația și problemele cauzate de abuzul asupra copilului în Olanda și, pe de 
altă parte, au prezentat ideile și planurile proiectului Co-Happiness. In cadrul acestei 
intalnirii a fost stabilit un teren solid pentru viitoare colaborari! 
Proiectul se va desfășura între 1 septembrie 2018 și 31 august 2021. 



 

 

Parteneri:   


