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Empatia em Ação
para famílias e comunidades

Visão CCWF: Para que toda criança e 
adolescente seja apoiado por cuidadores e 
profissionais no desenvolvimento positivo 

dentro de familias amorosas, não violentas e 
comunidades pacíficas.

Servindo Famílias, Escolas e Comunidades em Toda 
a Região Metropolitana de Chicago e Nacionalmente 
na Parentalidade e Relações Familiares baseadas em 

Empatia

Prestando Apoio às
Suas Famílias e Comunidades

Objetivos da The Changing Children’s 
Worlds Foundation

CCWF se esforça para melhorar os mundos das 
crianças por meio da conscientização, educação 
& treinamento, e defesa de direitos para o avanço 
de famílias e comunidades mais pacíficas. Nossos 
programas atendem a uma necessidade universal de 
todas as famílias com um benefício especialmente alto 
para as comunidades de alto risco, para construir o 
sucesso e o máximo desenvolvimento das crianças. 
Nosso programa fornece as bases para que os 
participantes do programa ofereçam a seus filhos 
oportunidades de vida e experiências mais positivas 
do que eles próprios tiveram. CCWF se esforça para 
reduzir a incidência de violência intrafamiliar, maus-
tratos e negligência, fortalecendo a capacidade dos 
pais, cuidadores e comunidades para cuidar da saúde e 
do bem-estar emocional das crianças.

Conselho de Diretores da The Changing 
Children’s Worlds Foundation

Presidente: Coronel Jake Wyatt, M.A. (St. Charles, IL)
Ex-Presidente: Kimberly Svevo-Cianci, Ph.D. (Batavia, IL)
Vice-Presidente: Karen Messer, M.S. (Lisle, IL)
Tesoureiro: Kyle Hempel, M.B.A. (Batavia, IL)
Char Rivette, MSW, LCSW (Chicago, IL)
Lynn McGinnis-Garner, Ed.D. (Chicago, IL)
Brian Magnan, CFP, AIF (Chicago, IL)
Sonia Velazquez, M.A. (Chicago, IL)
Mauricio Ortiz, M.A. (Aurora, IL)
Membro da Junta de Jovens: Tabatha Burgett, (Oregon, IL)

Entre em contato com a CCWF para saber como podemos 
ajudar ou fazer parcerias para apoiar seu trabalho, suas 
famílias, comunidade ou para voluntariado!

Changing Children’s Worlds Foundation
411 Stevens Street, Geneva, IL 60134

630-909-9411 | registration@changingchildrensworlds.org
www.changingchildrensworlds.org

Porque CCWF “ICDP: The Best Start”
é Único, Abrangente, Eficaz e 

Sustentável? 

O CCWF visa a ecologia de desenvolvimento integral 
da criança com uma medida de abordagem baseada 
em pontos fortes. A estrutura de Desenvolvimento 
da Capacidade e da Prevenção da Violência para 
a Comunidade / Cuidador / Criança  (CCDevVP) 
está alinhada com a Convenção sobre os Direitos 
da Criança (CRC). Isto estabelece e promove as 
melhores práticas internacionais em direitos da 
criança à sobrevivência, desenvolvimento máximo, 
saúde e serviços sociais e proteção contra a 
violência e a negligência. “O Melhor Início” oferece 
uma abordagem integrada à proteção e bem-
estar infantil baseada na comunidade, que nossos 
parceiros comunitários adotam a longo prazo.

Pilares CCWF
Educação e treinamento
Desenvolvimento de Capacidade para Pais, 
Cuidadores, Jovens, Membros da Comunidade e 
Profissionais.

Ambiente Protetor
Fortalecer o ambiente de apoio em torno de 
crianças, jovens e famílias.

Ambientes ótimos
Onde as famílias possam prosperar com o apoio e o 
abrigo de um ao outro, para criar seus filhos como 
cidadãos que contribuem para a paz e o bem-estar 
geral de suas famílias e comunidades.

Desenvolvimento de Recursos e Acesso
Desenvolver e alavancar recursos disponíveis para 
efetuar mudanças positivas e sustentáveis   na vida das 
crianças.



Missão “ICDP-USA: The Best Start”
O Programa Internacional de Desenvolvimento Infantil / 
Parental (“ICDP-USA: The Best Start”) tem como objetivo 
desenvolver e manter interações de qualidade entre os 
cuidadores e seus filhos por meio do Programa da Família. 
A abordagem do ICDP baseia-se na ideia de que a melhor 
maneira de ajudar as crianças é apoiar e educar as ecologias 
das crianças - redes completas de cuidadores, ajudando a 
criar um ambiente estável, protetor e positivo.

Estrutura CCWF: 
Desenvolvimento 
da Capacidade da 
Comunidade/Cuidador/ 
Criança e Prevenção da 
Violência (CCCDevVP)

Nível 1: DIVULGAÇÃO 
Divulgação e Envolvimento Comunitário / 
Institucional, levando à Conscientização e Educação 
Pública. 

Nível 2: EDUCATION
Treinamento Profissional e Engajamento & Educação 
dos Pais/Cuidadores/Crianças.

Nível 3: APOIO
Membros da Comunidade (cuidadores / pais / 
crianças) Defender o Desenvolvimento Comunitário 
com Ação de Construção da Paz.

Nível 4: MUDANÇA SOCIAL
Política de Impacto / Alocação de Recursos: 
Mudando as Normas Sociais.

ICDP-USA Fortalece as Interações
Pai/Cuidador-Criança

O Programa Internacional de Desenvolvimento 
Infantil/Parental fornece uma abordagem psicossocial 
abrangente para fortalecer as relações de cuidador/pais adulto-
criança, modelando, facilitando e motivando a empatia e as 
comunicações em todo o espectro da Interação Adulto-Criança. 
A empatia fornece a base de atitudes e valores, o que permite 
que os cuidadores vivenciem com confiança e comuniquem seu 
amor à medida que guiam o desenvolvimento positivo de seus 
filhos. Os membros da comunidade expandem sua “zona de 
empatia” por meio de instrutores e facilitadores de grupos de 
aprendizado para pais e cuidadores baseados na comunidade, 
além de programas suplementares para seus filhos.

Os três Diálogos do ICDP promovem o desenvolvimento 
humano através de oito (8) Diretrizes Interativas Adulto-Criança 
compartilhadas por facilitadores comunitários sob contratos de 
confiança de facilitador-cuidador, através de aprendizagem do 
cuidador / grupos de apoio (Currículo de 2 unidades de 6 a 10 
sessões cada) para criar programas escolares ou de agência 
que sejam sustentáveis   ao longo do tempo:

O Diálogo Emocional se concentra em uma troca de 
expressões emocionais positivas entre o cuidador e a 
criança, o que leva a um apego seguro entre eles.
    1) Mostrando amor
    2) Acompanhando e respondendo às iniciativas da criança
    3) Estabelecendo diálogos pessoais
    4) Elogiando e dando afirmação

O Diálogo de Compreensão promove a compreensão 
da criança sobre o mundo através do enriquecimento do 
diálogo, levando ao desenvolvimento cognitivo da criança e à 
confiança como líder e aprendiz.
    5) Ajudando a criança a aprender a se concentrar
    6) Descrevendo e transmitindo significado
    7) Expandindo e enriquecendo a experiência da criança

O Diálogo Regulador fornece orientação e apoio às 
ações das crianças e estabelece limites / limites para o 
seu comportamento de uma forma positiva. Isso aumenta 
a capacidade das crianças de planejar passo a passo, 
visualizar as consequências de seu próprio comportamento e 
desenvolver autocontrole, responsabilidade e respeito pelos 
outros.
    8a) Definindo limites de maneira positiva
    8b) Apoiando o seu filho com assistencia no aprendizado
    8c) Utilizar situações e definir rotinas para orientar o
          comportamento
    8d) Definir limites com consequências

Programas Comunitários
Changing Children’s Worlds

O “ICDP: The best Start” Um programa que treina profissionais 
e paraprofissionais: assistentes sociais, educadores, visitantes 
domiciliares, provedores de cuidados infantis, pessoal de serviço 
de apoio escolar, psicólogos, enfermeiros: e todos que trabalham 
diretamentecom com Pais e Crianças.
 a) para implementar comunicações informativas sobre experiências
     traumáticas, interações e relacionamentos baseadas em empatia,
     em suas práticas de trabalho;
 b) para promover Pai/Cuidador com base na comunidade.
     Grupos de aprendizagem para fortalecer as comunicações,
     interações e relacionamentos baseados na empatia dos pais com
     as crianças, para que as crianças sejam cercadas por um apoio
     consistente para o seu desenvolvimento positivo e bem-estar.
O ICDP é adaptado e integrado dentro das comunidades e 
instituições para ser relevante, eficaz, agradável e sustentável para os 
pais/cuidadores e suas famílias. Profissionais da comunidade e pais 
são treinados como Facilitadores do ICDP para replicar e estabelecer 
o programa universalmente dentro da comunidade, a longo prazo. 
As crianças aprendem comportamentos, comunicações, interações 
e relacionamentos a partir da modelagem de atitudes positivas de 
adulto-criança (e adulto-adulto), abrangendo um espectro que vai 
do aprendizado social/emocional ao desenvolvimento cognitivo, 
passando pelo autocontrole/disciplina positiva, apoiando seu sucesso 
social e acadêmico. O ICDP ajuda os pais a ganharem confiança e 
se capacitarem para proteger e defender seus filhos, assim como 
suas famílias e comunidades. Os programas apoiam diversas famílias 
em comunidades tradicionais, famílias em comunidades de alto risco 
ou aquelas que estão sofrendo de estresse, como na reintegração 
de pais militares, pais adolescentes, parentalidade pelos avós, 
pais de crianças com necessidades especiais, acompanhando os 
movimentos familiares, divórcio ou enfrentando problemas de saúde 
mental ou abuso de substâncias, encarceramento ou morte na família, 
perda de emprego ou onde é necessário apoio extra.

CCWF Estrutura dos Serviços “ICDP: The Best Start”:
 a) Workshops Comunitários ICDP-USA e Conscientização Pública sobre
     Equidade em Saúde e Relacionamentos Familiares Baseados na
     Empatia (Programação/Educação);
 b) Grupos de Aprendizagem Promovidos Baseados na Comunidade.
     Estes fortalecem a capacidade de desenvolvimento Social/
     Emocional, Cognitivo e Regulador baseada na empatia dos pais,
     para trabalhar em paralelo para nutrir o desenvolvimento positivo
     de seus filhos.
         i)  Grupo de Aprendizagem para Pais/Cuidadores (sessões
            semanais (4-20))
         ii) Programa Infantil (Social/Emocional, Fortalecimento da
            Resiliência e Auto-Regulação)
 c) Grupos de Aprendizagem Corporativos ou Institucionais para a 
Equipe, assegurando uma cultura consistente de interações baseadas 
na empatia e construção de equipes de apoio.
 d) Oficinas de Treinamento “The Best Start” para o Desenvolvimento
     Profissional
         i) Facilitadores do Programa “The Best Start”
         ii) Implementação “O Melho” ao nível de toda a instalação
 e) Formação de Instrutores  em “ICDP: The Best Start”

Vacina Contra a Violência
O programa ICDP é estabelecido 
em mais de 30 países em todo o 
mundo, tanto como programas 
nacionais, quanto como programas 
de intervenção - para apoiar crianças, 
famílias e comunidades com altos 
níveis de violência ou outras questões 
como necessidades especiais, violência 
doméstica ou maus-tratos infantis.


