Европейски стандарти за мобилност с кучетаводачи
Бюлетин 2 – м. септември 2011 г.
Актуална информация по проект „Европейски стандарти за
мобилност с кучета-водачи“ (ЕСМКВ)
През месец юни в гр. Познан, Полша, се проведе второто заседание на
партньорите по проекта. На заседанието бе направен преглед на постигнатото
до момента и се обсъди по-нататъшното му развитие, както и провеждането на
предвидените обучения.
Програмата за обучение е разделена на 10 модула, като елементите на 3 от тях
са избрани да бъдат изпитани и проведени в рамките на проекта:
1. Грижи и добро състояние на кучето – Здравословни проблеми
2. Учебна теория
3. Основна роля на кучето-водач
Първият уеб семинар, под ръководството на професор Даниел Милс от
Университета „Линкълн“, се проведе успешно през месец юли. Той бе озаглавен
„Десетте правила на обучението“.
Университетът „Линкълн“ е разработил свое „Виртуално куче“, което може да се
използва при обучението на инструктори на кучета-водачи – за повече
информация, посетете сайта на ЕСМКВ (www.egdms.eu). То представлява един
много полезен интерактивен инструмент.
Партньори по проекта са малки, недостатъчно развити школи за кучета-водачи,
които имат ограничен достъп до обучение и слаб опит в отглеждането. В
момента се планира инструктори на партньорите по проекта да вземат участие в
обучителна практическа сесия на Асоциация „Кучета-водачи за незрящи лица“ в
Атертън, близо до Манчестър, Англия. Мероприятието ще включва посещение
на новия Национален център за отглеждане в Лимингтън Спа.
В момента партньорите са ангажирани в събирането на информация относно
регионалните и културни проблеми, които оказват влияние върху възможностите
за обучение на кучета и предоставянето на услуги на незрящи или частично
незрящи лица. Например, в много страни автомобилите се паркират на
тротоарите, клиентите използват едновременно бели бастуни и кучета-водачи,
тъй като черните кучета се смятат за зли. Също така се събират данни за
болестите/паразитите, които засягат кучетата, придружени със снимков
материал, който може да се използва по време на обучението.
За повече информация относно работния стандарт на CEN, вижте стр.2.
Окончателният доклад по проекта ще бъде представен на заключителната
конференция, която се предвижда да бъде проведена в Брюксел на 20
септември 2012 г. в NH Grand Salon Hotel. Подробности за събитието ще бъдат
изпратени през следващата година, но ако искате да сте сигурни, че фигурирате
сред получателите, моля изпратете съобщение по електронната поща на адрес:
egdms@guidedogs.org.uk.

Light into Europe Charity
a better future for the Sensory Impaired
Children and Young People In Romania

Акцент върху един от партньорите по проекта – „LIGHT INTO
EUROPE“, Румъния

От 2004 г. насам дейността на „Light into Europe“ е насочена в подкрепа на лица
със зрителни и слухови увреждания. Понастоящем в цяла Румъния има само
едно куче-водач. В началото на тази година тяхното куче Миднайт роди 5 здрави
кутрета, които се предвижда да станат кучета-водачи. За повече информация,
посетете техния сайт: www.lightintoeurope.org.
Ако желаете да получите повече информация за проекта, моля, свържете се с
Jenny
Crawford,
Мениджър
на
проекта,
на
следния
адрес:
EGDMS@guidedogs.org.uk
Или посетете нашия уебсайт: www.EGDMS.eu

ЕСМКВ – Обща информация
Проектът „Европейски стандарти за мобилност с кучета-водачи“ се финансира по програма
„Леонардо да Винчи“, която е част от Европейската програма за учене през целия живот и се
ръководи от Асоциация „Кучета-водачи за незрящи лица“, Великобритания.
Ключовите цели на проекта са разработване, обмен и контекстуализиране на обучителна програма
за инструктори на кучета-водачи на основата на най-добрите практики. Ще бъде изготвен работен
стандарт на CEN, който ще обхваща обучението на инструктори и ще спомогне за постепенното
приемане в цяла Европа на стандарти в съответствие с националните и транснационални
изисквания.
Ползите от проекта включват засиленото използване на кучета-водачи в Европа, разработването на
официален европейски стандарт за обучението на инструктори, поставяне край на наложените
стандарти, ненадеждността и лошото качество на услугите, както и провеждането на практическо
обучение въз основа на Стандарт 10 на Международната федерация за кучета-водачи.
Асоциация „Кучета-водачи за незрящи лица“, Великобритания, работи в сътрудничество с 5 школи за
обучение на кучета-водачи в Европа:
 Полша - „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik“
 Словения – Асоциация на инструкторите в Словения – Център за кучета-водачи и кучетапридружители
 България – Фондация „Очи на четири лапи“
 Румъния – „Light into Europe“
 Белгия – „Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw“
Обучението и учебната програма се ръководят от Университета „Линкълн“.
Останалите партньори по проекта са:
• EASPD – Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
• Европейски комитет по стандартизация - CEN – UNI (Милано)
• EGDF – Европейска федерация за кучета-водачи

Работен стандарт на CEN
Какво е работен стандарт на CEN?
Европейският комитет по стандартизация - CEN е най-голямата и най-старата от трите европейски
организации по стандартизация и отговаря за разработването на общоевропейски стандарти с цел
премахване на пречките пред трансграничната търговия и услуги в ЕС.
Ролята на CEN е да покаже как стандартите, разработени по проекта, не само отговарят на
изискванията на сектора, но също така са и в съответствие с действащите европейски директиви и
политики. Това ще бъде постигнато чрез изготвянето на работен стандарт, който ще осигури
преносимост в цяла Европа и ще гарантира по-голяма защита на школите за кучета-водачи и техните
клиенти. На работните форуми могат да присъстват всички заинтересовани лица, а информация за
датите на тяхното провеждане и начина за регистрация ще може да откриете в интернет страницата
на
проекта
или
като
изпратите
съобщение
по
електронната
поща
на
адрес:
EGDMS@guidedogs.org.uk

Как можете да участвате?
Процесът на разработване на работен стандарт на CEN вече започна. Работата се координира от
италианската организация по стандартизация - UNI, със седалище в Милано. Проектът на бизнес
плана беше одобрен по време на първата среща, която се проведе през м. юни миналата година в
гр. Познан, Полша, и в момента се работи по разработването на проект за работен стандарт на CEN.
Следващата среща се планира да бъде проведена в София, България, на 1-ви декември, четвъртък,
2011 г. Всички организации са поканени да се регистрират чрез секретариата на CEN/WS 65, което
ще им позволи да направят своите коментари по отношение на проекта за работен стандарт, както и
да присъстват на следващите срещи.
За регистрация или допълнителна информация относно работния стандарт на CEN, можете да
се свържете с: Elena.mocchio@uni.com

