
Szkolenia dla opiekunów 
dzieci z autyzmem w Europie 

www.childin.eu
childinproject@gmail.com

Partnerstwo ChildIN 
Koordynator projektu, IPERIA L’Institut z Francji, w ścisłej 
współpracy z pozostałymi Partnerami: Departament Le Conseil de la 
Nièvre z Francji, Akademia Comenius i Portugalskie Stowarzyszenie 
na rzecz Zaburzeń Rozwojowych i Autyzmu z Coimbry APPDA z 
Portugalii, Techpal Sp. z o.o. z Polski i Autism-Europe z Belgii.

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU 
ERASMUS+
Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej ulotki nie stanowi poparcia 
dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Projekt ChildIN

Kluczowe rezultaty

Rezultatem projektu ChildIN są specjalistyczne szkolenia na 
temat autyzmu dla opiekunów. Realizacja projektu przyczyni 
się to do poprawy dobrobytu całej społeczności poprzez: 
praktyki włączające, poprawę jakości szkoleń i opieki, lepszą 
profesjonalizację i warunki zatrudnienia.

ChildIN dostarcza wytycznych dotyczących uczenia się w zakresie 
opieki nad dziećmi, aby wspierać nabywanie kompetencji 
związanych z opieką nad dziećmi w spektrum autyzmu. Wymaga to 
partnerstwa między różnymi organizacjami, które tworzą             
konsorcjum: podmioty oferujące szkolenia zawodowe i edukacyjne, 
stowarzyszenia rodziców i ekspertów, administracja publiczna. 
Partnerzy zaprojektują i opracują moduły edukacyjne i materiały 
dostosowane do rzeczywistych potrzeb beneficjentów końcowych.

Przyczyni się to również do profesjonalizacji i szans na                 
zatrudnienie opiekunów przez proponowanie nowych ścieżek 
kariery. W związku z tym ChildIN bezpośrednio przyczynia się do 
priorytetu kształcenia i szkolenia zawodowego, jakim jest     
zapewnianie ścieżek
w uczeniu się przez całe życie dla zawodu, którego wpływ jest w 
dużej mierze niedoceniany. Prace ChildIN prowadzone są w różnych 
krajach, zgodnie ze standardami europejskimi i zgodnie 
z podejściem opartym na efektach uczenia się. Przyczyni się do 
lepszego uznawania zawodu, który jest certyfikowany w niektórych 
krajach, ale jeszcze nie we wszystkich.

ChildIN jest zgodny z Konwencją o Prawach Dziecka (CRC) i z 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych (UN CRPD), poprzez poprawę umiejętności 
opiekunów w opiece nad dziećmi z autyzmem.

– Rama kompetencji dla opiekunów pracujących 
z dziećmi z autyzmem;

– Program szkoleniowy wraz z efektami uczenia się i narzędziami 
oceny w celu nabycia kompetencji opisanych w ramie kompetencji;

– Internetowa Baza danych aby poznać potrzeby dzieci z autyzmem;

– Przetestowany i zatwierdzony zestaw mieszanych materiałów 
szkoleniowych do wdrożenia ramy kompetencji;

– Wytyczne dotyczące korzystania z narzędzi i materiałów    
dostarczonych w ramach projektu w celu wsparcia wykorzystania 
wyników przez inne podmioty zajmujące się kształceniem i              
szkoleniem zawodowym w Europie;

– Rekomendacje do zmian politycznych – oparte na 
doświadczeniach w realizacji projektu - dostarczą użytecznych        
informacji do planowania polityki, w celu promowania lepszej oferty 
edukacyjnej dla opiekunów do dzieci, a tym samym 
poprawy jakości oferty dla odbiorców 
opieki.
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