Logo da organização

CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS FUTURAS PARA O
VOLUNTARIADO

Por este meio, eu certifico que

………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e sobrenome)
adquiriu e demonstrou ter as seguintes aptidões e competências futuras na atividade
voluntária que desenvolveu na nossa organização
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome da organização)

………………………

……………………………………………………………………

Local e data

Assinatura e cargo da pessoa responsável

Na sua atividade voluntária, o voluntário é capaz de:
Resolução de conflitos
[ ] gerir e prevenir uma situação de conflito, potenciar a resolução e não ser um elemento instigador de tensões.
Respeito na comunicação
[ ] demonstrar um comportamento e um julgamento empático.
Comunicação ativa e passiva
[ ] usar comunicação ativa (escrita, oralidade) e passiva (leitura, capacidade de ouvir) para gerir várias tarefas.
Pensamento crítico
[

] pensar de forma clara e racional, compreender a conexão lógica entre ideias, empreender pensamentos

independentes, de reflexão e raciocínio.
Empatia e altruísmo
[ ] tentar perceber as dificuldades ou oposição do outro e ter a disposição e motivação para o ajudar; perceber os efeitos
das suas próprias respostas emocionais.
Compreensão intercultural
[

] comunicar eficazmente e apropriadamente com pessoas de outras culturas e entender diferenças culturais.

Competência digital
[ ] utilizar informação de forma confiante e crítica; usar tecnologias da comunicação.
Adaptabilidade
[ ] adquirir novo conhecimento e novas competências de forma rápida, saber adaptar-se aos requisitos de ambientes em
mudança, atuar de forma célere quando necessário.
Trabalho de equipa
[ ] reconhecer posições dentro dum grupo, selecionar posições que são apropriadas para si e comunicar eficazmente com
outros.
Avaliação e reconhecimento de competências próprias
[ ] reconhecer as suas próprias preferências, competências, atitudes e confiar em si mesmo bem como reconhecer o seu
próprio potencial.
Gestão de tempo
[ ] planear e priorizar as ações e os recursos necessários para que a implementação ocorra no tempo estabelecido.
Resolução de problemas
[

] observar um problema sob diferentes perspetivas; fornecer argumentos e agir em conformidade com o

objetivo/compromisso que se pretende alcançar.
Tomada de iniciativa
[ ] trabalhar sem ter recebido ordens para tal; mostrar competências de auto-gestão; resiliência e determinação.
Competências organizacionais
[ ] auto-gestão, organizar as tarefas de outros e planear eficazmente a carga de trabalho referente às suas atividade.

O conceito de competências futuras e os métodos de validação foram desenvolvidos pelo projeto de Erasmus+ “Competências Futuras
para o Voluntariado” (2017-1-FI01-KA204-034696).

