
EU3DIGITAL

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Desenvolupar un Marc Europeu de Competències Digitals que defineixi les habilitats,

coneixements i actituds dels professionals del Tercer Sector i de les empreses socials.

Crear un Centre de Coneixement d'accés públic amb materials de formació i recursos

innovadors en habilitats i competències digitals per al Tercer Sector Social Europeu.

Test de 2 pilots (online i offline) que milloren el desenvolupament d'habilitats i competències

dels professionals del Tercer Sector i de les empreses socials, proporcionant un model

d'ensenyament provat per a les habilitats digitals del Tercer Sector.

Desenvolupar una associació estratègica entre organitzacions clau per a les habilitats i

competències digitals a Europa

Capacitar per a una adaptació dinàmica i ràpida del Tercer Sector als canvis socials

importants, utilitzant eines i habilitats digitals

Traduir les troballes de la investigació en assessorament polític per a la Comissió Europea i
altres parts interessades rellevants per informar sobre iniciatives per al desenvolupament
d'habilitats i competències digitals al Tercer Sector Social d'Europa.

DETALLS TÈCNICS
Nom del Projecte: EU3Digital. Desenvolupament

d'un marc europeu estratègic per a organitzacions

educatives en competències digitals per a adults

Referència: 2020-1-PT01_KA204-078846

Programa i convocatòria: Erasmus+ KA204

Entitat Coordinadora: Eslider Portugal (PT)

Entitats Sòcies: Asociación Bienestar y Desarrollo

ABD (SP), The Open University (UK), Universidade do

Porto (PT), Volonterski centar Osijek (Croàcia), Euclid

Network (BE)

Durada del projecte: novembre 2020 - abril 2023

Zona d’actuació: Europa

El principal objectiu del EU3Digital és empoderar les organitzacions del Tercer sector Social a

través de la digitalització. EU3Digital desenvoluparà un Marc Europeu de Competències Digitals

dirigit a organitzacions del Tercer Sector Social i líders i professionals d'empreses socials. El

projecte també promourà materials de capacitació online i offline perquè els professionals

avaluïn les seves habilitats digitals i recopilin materials de capacitació preexistents sobre

competències del Tercer Sector a través d'un Centre de coneixement online i d’accés lliure.

EU3Digital compartirà els seus aprenentatges en un informe d'assessorament polític, presentant

a la Comissió Europea iniciatives per al desenvolupament d'habilitats digitals al tercer sector

europeu.

http://www.esliderportugal.pt/en/inicio/
https://abd.ong/
http://www.open.ac.uk/
https://www.up.pt/
https://vcos.hr/
https://euclidnetwork.eu/


IMPACTES I RESULTATS

Major valor i sostenibilitat de les iniciatives del Tercer sector.

Millora de l'accés a eines digitals i difusió de bones pràctiques i recursos.

Millora del valor i aplicació efectiva de les competències digitals en el tercer

sector europeu.

Acció empoderada, enfortida i alineada interseccionalment del Tercer Sector en

el seu conjunt.

Incidència més eficient i integrada de la inclusió digital al Tercer Sector.

Els principals resultats esperats són:

 ERASMUS+ PROGRAMME

ADULT EDUCATION STRATEGIC PARTNERSHIP - KA204

 2020-1-PT01-KA204-078846

ACTIVITATS PRINCIPALS
Creació d'un Marc de competències d'habilitats digitals per a organitzacions

educatives per a adults. El marc es desenvoluparà a partir d'una extensa

investigació sobre necessitats i habilitats digitals al Tercer Sector Social a través de

qüestionaris i grups focals en 5 països de la UE (Espanya, Holanda, Regne Unit,

Portugal i Croàcia)

Creació d'un Kit d’eines i metodologies per a Organitzacions i empreses del Tercer

Sector per construir plans de contingència personalitzats que promoguin la

col·laboració intersectorial efectiva

Disseny d’un pla d'estudis i avaluació de la capacitació: disseny i

desenvolupament de programes educatius efectius que inclouran activitats, tant

online com offline

6 Esdeveniments conjunts de capacitació de personal a curt termini: Programes

d'intercanvi de formació i avaluació de competències digitals. La formació pilot es

durà a terme en els països del consorci (Espanya, Països Baixos, Regne Unit,

Portugal i Croàcia)

Creació d'un  informe d'assessorament polític | Suport digital per l'impacte

social: com les competències digitals poden millorar l'acció i l'impacte en el tercer

sector

Esdeveniment final: Conferència EU3Digital a La Haia.

www.abd.org

@abd_ong
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