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SUCCES LA BRUXELLES
Conferinţa finală a proiectului EGDMS
Conferinţa de închidere pentru proiectul EGDMS s-a ţinut la NH Hotel Grand Sablon din
Bruxelles pe 20 septembrie 2012. Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Europeană a
Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilităţi (EASPD).
Activităţile din proiect – Privire de Ansamblu
La întâlnire au participat aproximativ 60 de membri cheie interesaţi de acest subiect veniţi
din 16 ţări din Europa, Şcoli de Ghidaj, organizaţii pentru Câinii Asistenţi, un reprezentant
al Guvernului României, unul de la Comisia Europeană, o organizaţie ce oferă cursuri şi
alţi parteneri implicaţi în proiect.
Conferinţa a fost prezidată de Luk Zelderloo, Secretar General la EASPD.
Managerul de Proiect, dna. Jenny Crawford de la Partenerul Principal “Câinii Ghid pentru
Nevăzători”din Marea Britanie a prezentat proiectul şi activităţile şi realizările lui. Printre
realizări menţionăm construirea unor relaţii cu şcolile pentru câinii ghid din Europa,
începerea unui proces de pe urma căruia vor beneficia nevăzătorii şi cei cu deficienţe de
vedere parţiale din Europa şi semnarea unui Acord CEN la Atelierul de Lucru, care să
ofere un standard viabil pentru instructorii de câinii ghid.
Resursa proiectului pentru asigurarea calităţii tehnice, Alan Brooks, a discutat rezultatele
proiectului şi impactul pe care acestea le vor avea asupra a cinci şcoli partenere pentru
câinii ghid. Impactul pozitiv presupune: îmbunătăţiri la formarea unei reţele, confirmarea
acelor capacităţi şi cunostinţe deja avute, schimburile de documentaţie tehnică şi acele
schimburi de personal şi câini avute în vedere pentru viitor. Se recomandă pentru un
proiect viitor să se planifice o serie de etape fiecare din ele cu nişte obiective realiste,
totuşi este evident că în actualul proiect au fost şi unele ţinte prea ambiţioase. Alan a mai
recomandat ca resursele de instruire existente la toţi partenerii să fie folosite, în plus a
încurajat pe toţi partenerii să ţină cursuri chiar ei înşişi.
James Churchill, evaluator extern al proiectului a explicat că prezentul proiect a stabilit
unele obiective foarte ambiţioase şi a fost nevoie să se confrunte cu unele circumstanţe
neprevăzute, dar a reuşit să formeze o bază foarte bună pentru pregătirea instructorilor de
câini ghizi/utilitari la nivel pan European.
Anca Vasile, un instructor pentru câinii ghid, de la Light into Europe, România, a prezentat
o privire de ansamblu asupra proiectului din perspectiva unui partener. Anca a menţionat
că a avut loc multă activitate de formare de reţele, schimb de informaţii şi schimb de
metode de instruire, şi se ştie acum mai bine ce se întâmplă în alte ţari.

CEN Acord de la Grupul de Lucru
Elena Mocchio de la UNI din Milano a prezentat Acordul semnat la Seminarul CEN.
CEN/WS 65 Pregătire pentru Instructorii de căine ghid din Europa .
CEN, Comitetul European pentru Standardizare este cea mai mare şi mai veche organizaţie
din cele trei Organizaţii Europene de stabilire a Standardelor şi este responsabilă pentru
dezvoltarea standardelor la nivel pan European pentru a înlătura barierele legate de
comerţul cross-frontalier şi al serviciilor intra comunitare. Rolul CEN a fost să
demonstreze cum CEN/WS65 s-a dezvoltat în cadrul proiectului EGDMS şi nu numai că a
îndeplinit cerinţele din sector dar a reuşit să fie aliniat la directivele şi politicile europene
actuale.

Light into Europe Charity
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Dezvoltarea unui Acord la Atelierul de Lucru va asigura portabilitatea în Europa şi va oferi o protecţie mai mare pentru
şcolile de câini ghid şi pentru clienţii acestor şcoli. Toate întâlnirile de la seminar au fost deschise tuturor părţilor
interesate şi au fost coordonate de către Organizaţia italiană pentru Standardizare, UNI cu sediu la Milano.
Acordul 65 la Atelierul de Lucru CEN - "Instructorul pentru Câinele Ghid – Competenţe” a fost agreat la întâlnirea
finală de la Biroul CEN din Bruxelles în date de 19 septembrie 2012, miercuri. Va fi publicat în luna octombrie 2012
de către CEN pe www.cencenelec.eu şi revăzut în toamna lui 2015. Toţi participanţii la dezvoltarea standardelor finale
au fost invitaţi să participe la revizuirea acestui document.
Lucrul cu Şcolile de Câini Ghid
La această întâlnire a venit şi George Păun, Consilier la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România.
Dl Păun a adresat delegaţilor un îndemn la cooperare cu şcolile de caini ghid, de maximă importanţă.
UNCRPD şi Strategia pentru Dizabilitate
Sesiunea de după amiază a debutat cu o discuţie foarte interesantă despre Convenţia Naţiunilor Unite şi Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi şi Strategia Europeană vizavi de dizabilitate 2010-2020, susţinute de Erik Somelar de la
Departamentul pentru Intergrarea Oamenilor cu Dizabilităţi acreditat la Comisia Europeană.
Dezbatere de grup
Ultimul punct din agenda conferinţei a fost o dezbatere de grup asupra perspectivelor viitoare. S-a discutat despre
continuarea formării la nivelul întregii Europe a unor standarde comune de care vor beneficia şcolile ce formează câinii
ghid şi utilizatorii lor deopotrivă.
Dezbaterea a fost facilitată de Luk Zelderloo şi membrii din grup au fost: Profesorul Daniel Mills, Universitatea
Lincoln şi parteneri în proiect, Erik Somelar, Comisia Europeană, Jacky Elliott, Manager Relaţii Externe de la AIM
premii şi Hans Damm de la Federaţia pentru Câinii Ghid.
Dezbaterea a discutat Standardul European şi cum se poate ca rezultatele proiectului EGDMS să progreseze. S-a
agreat faptul că e mai mult de lucru şi că este nevoie de a solicita o ofertă de finanţare din fonduri europene pentru a se
continua munca şi activitatea iniţiată prin proiectul EGDMS.
EGDMS – Proiectul în general
Proiectul de Standarde de Mobilitate Europene privind Câinii Utilitari (EGDMS) a fost finanţat prin programul
Leonardo da Vinci, o parte a Programului de Învăţare Continuă de la Uniunea Europeană.
Principalele obiective şi ţinte ale Proiectului Ghidul Standardelor Europene pentru Câinii Utilitari (EGDMS) sunt să
dezvolte, transfere şi să contextualizeze un program de instruire pentru a ghida şi ajuta instructorii de câini pe baza
celor mai bune practici.
. Asociaţia Câinilor utilitari pentru nevăzători din Marea Britanie a lucrat cu 5 şcoli partenere din Europa:
−Belgia – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
−Bulgaria – Fundaţia “Ochi pe patru lăbuţe”
−Polonia - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
−Romania – Light into Europe
−Slovenia – SLO CANIS – Asociaţia Slovenă a Instructorilor – Centru pentru Câinii Ghid şi Asistenţi.
Instruirea şi derularea întregii curricule au fost conduse de Universitatea din Lincoln.
Ceilalţi parteneri din acest proiect au fost:
• EASPD – Asociaţia Europeană de Furnizori de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilităţi
• Comitetul European pentru Standardizare - CEN Partener – UNI (bazat la Milano)
EGDF (Federaţia Europeană a Câinelui European GHID) a sprijinit acest proiect pe bază de voluntariat.
Copii ale prezentărilor de la Conferinţa Finală legate de Proiect sunt disponibile.
Website – www.EGDMS.eu. Pentru alte informaţii legate de proiect vă rugăm luaţi legătura cu Jenny Crawford:
EGDMS@guidedogs.org.uk sau cu Katrijn Dekoninck: Katrijn.Dekoninck@easpd.eu.

