Европейски стандарти за мобилност с
кучета-водачи
Бюлетин 3 – м. април 2012 г.
Актуална информация за проекта „Европейски стандарти
за мобилност с кучета-водачи“ (ЕСМКВ)
След проведената среща на партньорите по проекта в гр.
София през м. декември миналата година, всички членове на
екипа работят по разработването и пилотното въвеждане на
трите избрани модула от обучителната програма.
Програмата за обучение е разделена на 10 модула, като
елементите на 3 от тях са избрани да бъдат тествани и
проведени в рамките на проекта:
1. Грижи и добро състояние на кучето – Здравословни
проблеми
2. Учебна теория
3. Основна роля на кучето-водач.
Понастоящем Университетът „Линкълн“ е ангажиран с
осигуряване на превода на всички европейски езици на
„Виртуалното куче“, с цел подпомагане обучението на
инструктори на кучета-водачи в страните-партньори – за
повече
информация,
посетете
сайта
на
ЕСМКВ
(www.egdms.eu). Професор Милс разработва и допълнителен
подкаст.
Партньорите по проекта са малки, недостатъчно развити
училища за обучение на кучета-водачи, които имат ограничен
достъп до обучение и слаб опит в отглеждането на кучета.
През м. февруари тази година група инструктори на
партньорите по проекта посетиха училището за обучение на
кучета-водачи за слепи в Атертън, близо до град Манчестър.
По време на посещението си те присъстваха на тренировките
на клиенти с ново куче, взеха участие в начални обучителни
сесии за кучета и пред тях беше изнесена презентация за
„профилното" обучение, представена от Университета
„Линкълн“.
Разработването на работния стандарт на CEN напредва
съгласно предвидената програма. Версия 3 на документа вече
е публикувана – за изпращане на коментари по предложения
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работен стандарт, вижте стр. 2.
Окончателният доклад по проекта ще бъде представен на
заключителната конференция, която се предвижда да се
проведе на 20 септември 2012 г. в Брюксел, в NH Grand Salon
Hotel. Подробна информация за събитието може да получите
от Katrijn Dekoninck (Katrijn.Dekoninck@easpd.eu).
Фокус върху един от партньорите по проекта – „Slo-Canis“,
Словения

От 2004 г. насам (когато „SLO-CANIS“
е официално учредена), организацията се стреми да се
превърне във водещ център за обучение на кучета-водачи и
кучета-придружители в Словения и да помогне за повишаване
мобилността и автономността на своите клиенти. Основната ú
цел е разработване и прилагане на европейски стандарти в
тази област. Успешно са преминали обучение и са доставени
общо 12 кучета. Организацията би могла да постигне и повече
ако й бъде осигурено системно финансиране. „SLO-CANIS“ е
асоцииран член на Международната федерация за кучетаводачи. Играе проактивна, превантивна и насърчителна роля в
обществото като цяло. Стреми се да постигне целите си по
един иновативен и много оригинален начин в рамките на
неправителствения сектор в Словения и вярва в огромния
потенциал на проекта „Европейски стандарти за мобилност с
кучета-водачи“.
Ако желаете да получите повече информация за проекта,
моля, свържете се с Jenny Crawford, мениджър на проекта, на
следния и-мейл 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“ като част от Европейската програма за учене
през целия живот и се управлява 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 найдобрите практики. Ще бъде разработен работен стандарт на CEN, който ще
обхваща обучението на инструктори и ще помогне за постепенното приемане в
цяла Европа на стандарти, съответстващи на националните и
транснационалните изисквания.
Ползите от проекта предвиждат увеличаване използването на кучета-водачи в
Европа, разработване на официален европейски стандарт за обучение на
инструктори, ревизиране на наложените стандарти, преодоляване на
ненадеждността и повишаване качеството на услугите, както и провеждане на
практическо обучение, базиращо се на Стандарт 10 на Международната
федерация за кучета-водачи.
Асоциация „Кучета-водачи за незрящи лица“, Великобритания, работи в
сътрудничество с 5 училища за обучение на кучета-водачи в Европа:
 Полша – „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik“
 Словения – Асоциация на инструкторите в Словения – Център за кучетаводачи и кучета-придружители
 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 представлява работният стандарт на CEN?
Европейският комитет по стандартизация – CEN – е най-голямата и найстарата от трите европейски организации по стандартизация и отговаря за
разработването на общи европейски стандарти с цел отстраняване на пречките
пред трансграничната търговия и услуги в ЕС.
Ролята на CEN е да осигури съответствието на разработените по проекта
стандарти не само с изискванията на сектора, но и с действащите европейски
директиви и политики. Това ще бъде постигнато чрез изготвяне на работен
стандарт, който да гарантира преносимост в цяла Европа и да осигури подобра защита на училищата за обучение на кучета-водачи и техните клиенти.
На семинарите могат да присъстват всички заинтересовани лица, а
информация за датите на тяхното провеждане и начина на регистрация можете
да откриете на интернет страницата на проекта или като изпратите съобщение

на адрес: EGDMS@guidedogs.org.uk Разработването на работния стандарт на
CEN вече започна. Работата се координира от Италианската организация по
стандартизация – UNI – със седалище в Милано.
Как можете да участвате?
През м. декември миналата година в град София беше обсъден проекта за
работен стандарт. Версия 3 на този работен стандарт вече е публикувана, като
коментари могат да се изпращат най-късно до 3 май 2012 г. Заключителната
среща за обсъждане на документа ще се проведе на 7 юни 2012 г в Букурещ.
Всички организации са поканени да се регистрират чрез секретариата на
CEN/WS 65, което ще им позволи да направят своите коментари по проекта и
да присъстват на следващите срещи.
За регистрация или допълнителна информация, можете да се свържете с:
Elena.mocchio@uni.com

