
DESTEVA 

 

Es tracta d'un projecte emmarcat dins del Programa Erasmus +, de la Comissió 

Europea, sub-acció KA2 Adults, basat a millorar l’ocupabilitat de les persones 

voluntàries a través del reconeixement no formal de les seues competències. 

 

 
 

 El projecte s'ha desenvolupat per nou entitats:  

• Opintotoiminnan Keskusliitto ry, amb seu a Hèlsinki, Finlàndia.  

• Ressò Computer Systems, amb seu a Londres, Regne Unit.  

• Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat 

de València, amb seu a València, Espanya. 

• Cooperazione Paesi Emergenti, amb seu en Catania, Itàlia.  

• Kerigma, Institut de Inovação i Desenvolvimento Social de Barcelos, amb 

seu en Barcelos, Portugal.  

• Societatea de geografie din romania filiala Suceava, amb seu en Falticeni, 

Romania.  

• AKAD Bildungsgesellschaft mbH, amb seu a Stuttgart, Alemanya.  

• Aile veu sosyal politikalar ankara il müdürlüğü, amb seu a Ankara, Turquia.  

• Alpha Vision, amb seu en Dobrich, Bulgària.  

 

 

 



 
OBJECTIUS 
 L'objectiu principal del projecte és la identificació de les competències que les 

persones voluntàries adquireixen durant les seues accions de voluntariat i el seu 

posterior reconeixement i validació no formal a través d'una plataforma en línia que 

elabora una cartera final. Com a resultat, el producte final d'aquest projecte serà una 

plataforma en línia que permetrà a les persones voluntàries, pas a pas, donar visibilitat 

a les habilitats guanyades a través del voluntariat, a més de detectar i ordenar les 

competències adquirides.  

 

DINÀMICA D'ACTUACIÓ 
 La dinàmica d'actuació del projecte s'articula entorn de reunions virtuals i presencials, 

que són cinc reunions presencials i diverses videoconferències, en cadascuna de les 

quals, cada soci elaborarà un paquet de treball relacionat amb les polítiques de 

validació de les competències de persones voluntàries.  

 

El producte final del projecte es troba en la web oficial del mateix, en cadascun dels 

idiomes dels països membres del partenariat.  

 

WEB del projecte www.validationforvolunteers.eu  

 

CRONOLOGIA I LOCALITZACIÓ 

Setembre 2014 – Setembre 2016 

http://www.validationforvolunteers.eu/

