ANALISAR E TORNAR VISÍVEIS AS COMPETÊNCIAS
ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO VOLUNTARIADO NO
DESPORTO NA EUROPA

MOTIVOS E
FUNDAMENTO
Os voluntários dão um contributo enorme para
o desporto e desempenham um papel vital na
sustentação do desempenho a todos os níveis,
desde
a
participação
de
base,
à
competição de elite.
Através do seu compromisso incansável, os
voluntários adquirem muitas aprendizagens
informais que, frequentemente, passam
despercebidas e não recompensadas. Se
pudessem tornar as suas competências visíveis,
tal
seria
um
poderoso
incentivo
ao
recrutamento de voluntários, à facilitada
transição para emprego pago e à resolução de
lacunas de competências no setor do desporto.
O V4V trabalha com o mesmo conceito
adotado pelos Estados-Membros da UE,
designadamente, que voluntariado descreve
ações que:

+ são desempenhadas por livre vontade
do indivíduo
+ se desenvolvem no quadro de organizações
não governamentais sem ﬁns lucrativos
+ são não remuneradas e desenvolvidas para
o benefício da comunidade ou de terceiros

OBJECTIVOS
Os objetivos gerais desta iniciativa transnacional
são:
+ Produzir um Mapeamento abrangente da
força de trabalho voluntário europeia,
descobrindo mais sobre a sua dimensão e
características, as funções que os voluntários
desempenham, os seus incentivos e
aspirações, e as realidades e desaﬁos que
enfrentam.
+ Desenvolver um conjunto de ferramentas
prático e de utilização fácil para
voluntários que as organizações desportivas
possam usar para facilitar e melhorar o
envolvimento, gestão e retenção de
voluntários.
+ Criar uma ferramenta inovadora da EU de
autoavaliação baseada em competências
que os voluntários possam usar para
identiﬁcar,
registar
e
mostrar
as
competências adquiridas na participação no
voluntariado no desporto e torná-las visíveis
para potenciais empregadores e prestadores
de formação.
+ Publicar um Plano de Ação Estratégico de
Sustentabilidade e Implementação com
um conjunto de recomendações concretas
para
aumentar
a
visibilidade
das
competências
adquiridas
através
da
experiência de voluntariado e para estimular
mais cidadão para serem voluntários.
+ Organizar a primeira Cimeira Europeia de
Competências
do
Voluntariado
no
Desporto, que atraia partes interessadas de
toda a UE para explorar os resultados do
projeto e começar a concretizar soluções
sustentáveis.

A PARCERIA
BENEFÍCIOS ESPERADOS E
IMPACTOS
O V4V pretende ter os seguintes benefícios
e impactos:

Coordenado pelo Observatório Europeu para o Desporto e
Emprego (EOSE), a parceria do V4V é uma poderosa
mistura de 13 partes interessadas de toda a UE que junta
federações nacionais e internacionais, uma organização
governamental, prestadores de formação, centros de
investigação, e redes com inúmeros contactos em todo o
continente e além, incluíndo outros setores onde o
voluntariado desempenha um papel inportante.

+ Melhorar a compreensão do setor sobre
a força de trabalho voluntário para que
as organizações desportivas possam
melhor apreciar os seus valiosos
contributos para o setor.
+ Elevar o perﬁl dos voluntários no
desporto e realçar o que os motiva para o
voluntariado
e
os
desaﬁos
que
enfrentam.
+ Criar uma muito melhor compreensão
sobre as aptidões e competências que os
voluntários no desporto adquirem e
como estas podem ser transferíveis para
o emprego remunerado no desporto e
em outros setores.

European Observatoire of
Sport and Employment (EOSE)
França / Europa-Coordenador

European Volunteer
Centre (CEV)
Bélgica / Europa

International Sport and
Culture Association (ISCA)
Dinamarca / Internacional

World Rugby
Irlanda / Internacional

+ Elevar o perﬁl dos voluntários e enfatizar
o valor e benefícios das experiências de
voluntariado.
+ Melhorar o recrutamento, gestão e
retenção de voluntários, e suavizar a
transição do voluntariado para o
emprego remunerado para aqueles que
o queiram, assim contribuindo para a
resolução das lacunas de competências.

International Judo
Federation Academy
Foundation (IJF)
Malta / Internacional

Romanian Football
Federation (FRF)
Roménia

Finnish Athletics Federation
(SUL)
Finlândia

Sport and Recreation
Alliance (SRA)
Reino Unido

Portuguese Institute of Sport
and Youth (IPDJ)
Portugal

Estonian Foundation of
Sports Education and
Information (FSEI)
Estónia

National Institute For Sport
Research (NISR)
Roménia

University of Physical
Education (UPE)
Hungria

O V4V é ﬁnanciado através do Programa
Erasmus+ Desporto e entre janeiro de 2021
e dezembro de 2023.

Para mais informações, por favor,
contactar:
eosesec@eose.org
www.v4v-sport.eu
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