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SUKCES W BRUKSELI
Konferencja podsumowująca projekt EGDMS
Konferencja podsumowująca projekt EGDMS odbyła się w hotelu NH Hotel
du Grand Sablon w Brukseli 20 sierpnia 2012 r. Zorganizowana została
przez Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób
Niepełnosprawnych (EASPD).
Przegląd działań w ramach projektu
Na konferencji obecnych było około 60 głównych podmiotów
zainteresowanych z 16 krajów w Europie: ośrodki szkolenia psów
przewodników, psów towarzyszących, przedstawiciel rządu rumuńskiego,
Komisja Europejska, organizacje poświadczające kwalifikacje i partnerzy
projektu. Konferencji przewodniczył Luk Zelderloo, sekretarz generalny
EASPD.
Menedżer projektu głównego partnera, Guide Dogs for the Blind z Wielkiej
Brytanii, Jenny Crawford, zaprezentowała projekt, przedstawiając
prowadzone w jego ramach działania i dokonane osiągnięcia. Zaliczyła do
nich budowanie relacji z europejskimi ośrodkami szkoleniowymi psów
przewodników, rozpoczynające proces, na którym skorzystają osoby
niewidome i niedowidzące z całej Europy, oraz porozumienie robocze
CEN, ustanawiające europejską normę dla trenerów psów przewodników.
Osoba z działu technicznego ds. zapewniania jakości, Alan Brooks,
omówił, w jaki sposób projekt wpłynął na pięć partnerskich ośrodków
szkolenia psów przewodników z Europy. Do pozytywnych efektów projektu
zaliczył poszerzenie sieci kontaktów, ugruntowanie istniejących
umiejętności i wiedzy, wymianę dokumentacji szkoleniowej i planowaną
wymianę psów i personelu. Radził, aby przy tworzeniu podobnego projektu
w przyszłości zaplanować etapy, w ramach których wyznaczone będą
realistyczne cele — cele obecnego projektu były bowiem czasami zbyt
ambitne. Wśród przedstawionych zaleceń proponował wykorzystanie
istniejących
materiałów szkoleniowych
wszystkich
partnerów i
jednocześnie zachęcał ich, aby sami organizowali kursy szkoleniowe.
James Churchill, zewnętrzny ewaluator projektu, wyjaśnił, że projekt miał
bardzo ambitne cele i musiał stawiać czasami czoła nieprzewidzianym
okolicznościom, ale że mimo tego udało się stworzyć w jego ramach
solidny fundament dla paneuropejskiego szkolenia instruktorów psów
przewodników.
Szkolona na instruktora psów przewodników Anca Vasile, z Light into
Europe z Rumunii, przedstawiła ogólny zarys projektu z perspektywy
partnerów. Podkreśliła, że w trakcie jego trwania nawiązanych zostało
wiele kontaktów, wymieniono się informacjami i metodami szkoleniowymi
oraz że projekt pozwolił dowiedzieć się o tym, co dzieje się w tej dziedzinie
w innych krajach.
Porozumienie robocze CEN
Elena Mocchio z UNI z siedzibą w Mediolanie opowiedziała o porozumieniu
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roboczym CEN. CEN/WS 65 Europejskie szkolenie instruktorów psów przewodników. Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN) jest największą i najstarszą organizacją normalizacyjną spośród
trzech tego typu organizacji w Europie i odpowiada za opracowywanie norm ogólnoeuropejskich, w
celu likwidacji barier w transgranicznym handlu i świadczeniu usług w UE. Zadaniem CEN było
wykazanie, w jaki sposób norma CEN/WS65, opracowana w ramach projektu EGDMS, nie tylko
spełnia wymagania sektora, ale też jest zgodna z aktualnymi dyrektywami UE i prowadzoną przez
nią polityką. Opracowanie porozumienia roboczego CEN zapewni możliwość stosowania norm w
całej Europie oraz lepszą ochronę dla szkół psów przewodników i ich klientów. W spotkaniach
warsztatowych uczestniczyć mogły wszystkie zainteresowane strony, a za ich koordynację
odpowiedzialna była włoska organizacja normalizacyjna UNI z siedzibą w Mediolanie.
Treść porozumienia roboczego CEN 65, „Guide dog mobility instructor - Competences” (Instruktor
psów przewodników — Kompetencje), uzgodniona została na podsumowującym spotkaniu, które
miało miejsce w biurze CEN w Brukseli, 19 września 2012 r. Dokument opublikowany zostanie
przez CEN w październiku 2012 r. na stronie www.cencenelec.eu i zostanie poddany przeglądowi
jesienią 2015 r. Wszyscy aktorzy, którzy mieli udział w stworzeniu ostatecznej wersji normy, będą
zaproszeni do udziału w przeglądzie.
Praca z ośrodkami szkolenia psów przewodników
Uczestników konferencji zaszczycił obecnością George Paun, doradca rumuńskiego ministra ds.
zatrudnienia, rodziny i ochrony socjalnej. Zwrócił uwagę delegatów na znaczenie współpracy z
ośrodkami szkolenia psów przewodników.
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i strategia w sprawie
niepełnosprawności
Sesja popołudniowa zaczęła się ciekawym wystąpieniem Erika Somelara z działu ds. Integracji
Osób Niepełnosprawnych Komisji Europejskiej, który opowiedział o Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020.
Debata panelowa
Ostatnią pozycją programu konferencji była debata panelowa na temat przyszłych perspektyw:
dyskusja o dalszym tworzeniu ogólnoeuropejskiej normy z myślą o ośrodkach szkolenia psów
przewodników i ich użytkownikach.
Debatę poprowadził Luk Zelderloo, a członkami panelu byli prof. Daniel Mills z Uniwersytetu w
Lincoln, partner projektu, Erik Somelar z Komisji Europejskiej, Jacky Elliott, menedżer ds. relacji
zewnętrznych w AIM Awards i Hans Damm z Międzynarodowej Federacji Szkół Psów
Przewodników.
W ramach debaty rozmawiano o europejskiej normie i o tym, jak można dalej rozwijać osiągnięcia
projektu EGDMS. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia i że
powinien zostać przygotowany wniosek o finansowanie z funduszy unijnych na sfinansowanie
kontynuacji pracy rozpoczętej w ramach projektu EGDMS.
EGDMS – ogólne informacje
Projekt dotyczący europejskich standardów poruszania się osób niewidomych z psem
przewodnikiem (EGDMS) finansowany był ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego
częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.
Kluczowe cele projektu dotyczyły opracowania, przekazywania i dostosowywania programu
szkolenia dla instruktorów psów przewodników w oparciu o najlepsze praktyki. Guide Dogs for the
Blind Association (stowarzyszenie psów przewodników niewidomych) w Wielkiej Brytanii
współpracowało z 5 partnerskimi szkołami psów przewodników w Europie:

- Belgia — Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw,
- Bułgaria — fundacja „Eyes on Four Paws”,
- Polska — Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik,
- Rumunia — Light into Europe
- Słowenia — SLO-CANIS - Słoweńskie Stowarzyszenie Instruktorów — Ośrodek Psów
Przewodników i Psów Towarzyszących,
Działaniami w zakresie opracowywania szkoleń i programu kierował Uniwersytet w Lincoln.
Pozostałymi partnerami projektu byli:
• EASPD — Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla
Niepełnosprawnych,
• Europejski Komitet Normalizacyjny — Partner CEN — UNI (z siedzibą w Mediolanie),
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EGDF (Europejska Federacja Szkół Psów Przewodników) uczestniczyła w projekcie na zasadzie
dobrowolności.
Teksty prezentacji z konferencji podsumowującej dostępne są na stronie projektu
– www.EGDMS.eu. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, prosimy o kontakt z Jenny
Crawford: EGDMS@guidedogs.org.uk lub Katrijn Dekoninck: Katrijn.Dekoninck@easpd.eu.

