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EDUCAR AS COMUNIDADES PARA AS MANTER EM SEGURANÇA!
O projeto Co-Happiness: Happy and safe in the Community aborda questões relativamente
aos maus tratos e abuso de crianças. Nos próximos três anos, nove organizações de seis
países da Europa (Holanda, Portugal, Finlândia, Grécia, Itália e Roménia) vão reunir esforços
para tentar compreender e identificar as causas do abuso infantil e irão desenvolver
estratégias e instrumentos para combater e prevenir este fenómeno.
Através de um conjunto de atividades, e trabalhando em parceria com educadores e
profissionais, vamos tentar encontrar formas de lidar com estas questões e reduzir o número
de crianças que são vítimas de abusos em casa. Pretendemos desenvolver um jogo de
tabuleiro para que, de uma maneira lúdica, as crianças aprendam a reconhecer e falar
abertamente sobre situações de maus-tratos. Além disso, atores informais como
pais/cuidadores, educadores e voluntários que trabalham para a comunidade, serão
convidados a participar nas atividades do projeto e beneficiar dos seus resultados.

Kick-off meeting em Roterdão
Em janeiro de 2019, os parceiros reuniram-se durante dois dias nas instalações da
organização que coordena o projeto, Dona Daria (em Roterdão) onde debateram, num
ambiente agradável, o plano de trabalhos para os próximos três anos. Foi possível
estabelecer diligências concretas para desenvolver o primeiro produto – um Relatório Geral
sobre o capital social e abordagens de eficácia coletiva nos países parceiros – e fizeram
planos para a primeira formação que será realizada em Maio, novamente em Roterdão.

Almoço com a rede de trabalho
No segundo dia do encontro, foi realizado um almoço com a rede de trabalho. Os parceiros
tiveram oportunidade de conhecer representantes de organizações holandesas que
trabalham na área dos cuidados infantis. Durante este encontro informal, os parceiros do
projeto puderam conhecer melhor a realidade e os problemas que estão na base do abuso
infantil na Holanda e, por outro lado, apresentaram as ideias e os planos do projeto CoHappiness. Foi possível estabelecer uma base sólida para uma futura cooperação!
O projeto iniciou a 1 de setembro de 2018 e termina a 31 de agosto de 2021.
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