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УСПЕХ В БРЮКСЕЛ
Заключителна конференция по проект „EGDMS“
Заключителната конференция по проект „EGDMS“ се проведе в хотел „NH
Hotel Du Grand Sablon“ в Брюксел на 20 септември 2012 г. Конференцията бе
организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с
увреждания (EASPD).
Обзор на дейностите по проекта
На форума присъстваха около 60 ключови участници от 16 страни в Европа:
училища за кучета водачи, организации за кучета помощници, представители
на румънското правителство, на Европейската комисия, на орган за
присъждане на квалификации и партньорите по проекта. Конференцията бе
председателствана от Люк Зелдерло, Генерален секретар на „EASPD“.
Водещият партньор „Guide Dogs for the Blind“ от Великобритания, в лицето на
ръководителя на проекта Джени Кроуфърд (Jenny Crawford), представи
инициативата с презентация относно дейностите и постиженията. Те включват
изграждане на взаимоотношения с европейски училища за кучета водачи,
иницииране на процес, който ще бъде от полза за слепите и слабо виждащите
хора в цяла Европа, и споразумение за работен форум на CEN, осигуряващо
стандарт за инструктори на кучета водачи.
Ресурсният специалист по техническо осигуряване на качеството Алън Брукс,
коментира въздействието на резултатите от проекта върху партньори – пет
европейски училища за кучета водачи. Някои от положителните последици от
проекта са подобренията при работата в мрежа, потвърждаването на
съществуващите умения и знания, размяната на учебна документация и
бъдещият обмен на кучета и персонал. Препоръките за евентуален бъдещ
проект са да се планира серия от фази, всяка с реалистични цели, като се има
предвид, че целите на настоящия проект в някои направления се оказаха
твърде амбициозни. Г-н Брукс също така препоръча целесъобразно
оползотворяване на съществуващите ресурси за обучение от всички
партньори, както и насърчаване на всички партньори да провеждат
самостоятелно курсове за обучение.
Джеймс Чърчил (James Churchill), външен оценител по проекта, обясни, че
проектът си е поставил твърде амбициозни цели и се е наложило да се справя
с някои непредвидени обстоятелства, но е постигнал много добра основа за
едно общоевропейско обучение на инструктори на кучета водачи.
Анка Василе, стажант-инструктор на кучета водачи от „Светлина в Европа“
(„Light into Europe“), Румъния, представи кратък обзор на проекта от гледна
точка на партньорите. Г-ца Василе спомена, че са се реализирали редица
възможности за работа в мрежа, обмен на информация и обучителни методи,
и се е повишила осведомеността относно случващото се в други страни.
Споразумение за работен форум на CEN
Елена Мокио (Elena Mocchio) от „UNI“ в Милано представи споразумението за
работен форум на CEN – CEN/WS 65 Европейско обучение на инструктори по
мобилност с куче водач. Европейският комитет по стандартизация (CEN) е найголямата и най-старата от трите европейски организации по стандартизация и е
отговорна за създаването на общоевропейски стандарти, с цел да се премахнат
пречките пред трансграничните стопански дейности и услуги в ЕС. Ролята на CEN
бе да покаже как споразумението CEN/WS65, разработено по проект „EGDMS“ не
само отговаря на изискванията на този специфичен сектор, но също така е в
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съответствие с действащите европейски директиви и политики. Изготвянето на споразумение за работен
форум ще осигури преносимост на квалификациите в цяла Европа и ще предложи по-голяма защита
на училищата за кучета водачи и техните клиенти. Заседанията по повод споразумението за работен
форум бяха открити за всички заинтересовани страни и бяха координирани от италианския орган по
стандартизация, „UNI“, със седалище в Милано.

Споразумението за работен форум 65 на CEN – „Инструктори по мобилност с куче водач –
компетенции“ бе договорено на финалното заседание в помещенията на CEN в Брюксел в сряда, 19
септември 2012 г. То ще бъде публикувано от CEN през октомври 2012 г. в интернет на адрес
www.cencenelec.eu и ще бъде преразгледано през есента на 2015 г. Всички допринесли за
оформянето на окончателния стандарт ще бъдат поканени да участват в неговото преразглеждане.
Работа с училищата за кучета водачи
За присъстващите на срещата беше удоволствие да приветстват Джордже Паун (George Paun),
съветник към Министерството на заетостта, семейството и социалната закрила в Румъния, а самият
той говорѝ пред делегатите за значението на сътрудничеството с училищата за кучета водачи.
Конвенцията на ООН (UNCRPD) и стратегията за хората с увреждания
Следобедната сесия започна с интересна тема относно Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., изнесена от
Ерик Сомелар (Erik Somelar) от Звеното за интеграция на хората с увреждания от Европейската
комисия.
Дискусионен панел
Последната точка от дневния ред на конференцията бе „Дискусия относно бъдещите перспективи:
Дебат във връзка с непрекъснатото усъвършенстване на един европейски стандарт в полза на
училищата за кучета водачи и ползвателите“.
Дебатът бе воден от Люк Зелдерло, а членове на панела бяха проф. Даниел Милс (Daniel Mills) от
Университет „Линкълн“ и партньор по проекта, Ерик Сомелар от Европейската комисия, Джаки Елиът
(Jacky Elliott), мениджър по външни отношения в „AIM awards“, и Ханс Дам (Hans Damm) от
Международната федерация за кучета водачи.
По време на дискусията бяха обсъдени европейският стандарт и начините, по които биха могли да се
приложат резултатите от проекта „EGDMS“. Изразено бе единомислие, че има още работа за
вършене и следва да се подготви тръжна оферта за европейско финансиране, за да продължи
започнатата от проекта „EGDMS” работа.
„EGDMS“ – информационна справка за проекта
Проект „Европейски стандарти за мобилност с куче водач“ („EGDMS“) е финансиран чрез програма
„Леонардо да Винчи“ като част от „Програмата за учене през целия живот“ на Европейския съюз.
Основните проектни задачи и цели са да се разработи, предаде и обособи в съответния контекст
програма за обучение на инструктори на кучета водачи, основаваща се на най-добри практики.
Асоциацията за кучета водачи на слепи („Guide Dogs for the Blind“) във Великобритания работи с 5
партньори – училища за кучета водачи в цяла Европа:
− Белгия – Белгийски център за кучета водачи (Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw)
− България – Фондация „Очи на четири лапи“
− Полша – Фондация „Лабрадор – куче водач на слепи“ (Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik“
− Румъния – „Светлина в Европа“ („Light into Europe“)
− Словения – „SLO CANIS“ – Словенска асоциация на инструкторите – Център за кучета водачи и кучета помощници

Работният поток от дейности във връзка с обучението и учебния план се ръководи от британския
Университет „Линкълн“.
Другите партньори по проекта са:
• „EASPD“ – Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания“
• Европейски комитет по стандартизация – Партньор на CEN – „UNI“ (със седалище в Милано)
Европейската федерация за кучета водачи („EGDF“) подкрепя проекта на доброволни начала.
Копия от презентациите, изнесени на Заключителната конференция по проекта са на разположение на
страницата на проекта в интернет – www.EGDMS.eu. Ако желаете да получите допълнителна информация
за проекта, можете да се свържете с Джени Кроуфърд (Jenny Crawford), EGDMS@guidedogs.org.uk или с
Катрин Деконинк (Katrijn Dekoninck), Katrijn.Dekoninck@easpd.eu.

