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USPEH V BRUSLJU
Zaključna konferenca projekta EGDMS
Zaključna konferenca projekta EGDMS je potekala v NH Hotel du Grand Sablon v
Bruslju, dne 20. septembra 2012. Konferenco je organiziralo Evropsko združenje
ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (EASPD).
Pregled projektnih dejavnosti
Srečanja se je udeležilo približno 60 ključnih interesnih skupin iz 16 evropskih
držav: šole za pse vodiče, organizacije psov pomočnikov, predstavnik romunske
vlade, Evropske komisije, organizacije za potrjevanje in projektni partnerji.
Konferenci je predsedoval Luk Zelderloo, generalni sekretar EASPD.
Jenny Crawford, projektni vodja vodilnega partnerja, združenja Guide Dogs for
the Blind ZK, je predstavila dejavnosti in dosežke projekta. Ti so vključevali
krepitev medsebojnih povezav z evropskimi šolami za pse vodiče, začetek
procesa, ki bo koristil slepim in slabovidnim po vsej Evropi in Dogovor delavnice
CEN, ki zagotavlja standard za vaditelje psov vodičev.
Alan Brooks, odgovoren za zagotavljanje tehnične kakovosti, je predstavil vpliv
rezultatov projekta na pet evropskih partnerskih šol za pse vodiče. Med
pozitivnimi učinki projekta so bili izboljšanje mrežnega povezovanja, potrditev
obstoječih spretnosti in znanja, izmenjava učnega gradiva in prihodnje izmenjave
psov in osebja. Priporočila za prihodnji projekt so vključevala načrtovanje vrst faz,
pri čemer bo imela vsaka realne cilje, saj so bili cilji trenutnega projekta včasih
previsoko zastavljeni. Alan je predlagal tudi uporabo obstoječega učnega gradiva
vseh partnerjev, kakor tudi spodbujanje partnerjev, da sami izvajajo tečaje
usposabljanja.
James Churchill, zunanji ocenjevalec projekta, je pojasnil, da si je projekt zastavil
zelo visoke cilje in se je soočil z nekaterimi nepredvidenimi okoliščinami, vendar
pa je bil zelo uspešen glede na vseevropsko usposabljanje vaditeljev psov
vodičev.
Anca Vasile, pripravnica za vaditelja psov vodičev iz organizacije Light into
Europe, Romunija, je predstavila pregled projekta s stališča partnerjev. Omenila
je intenzivno mrežno povezovanje ter izmenjavo informacij in metod vadbe, kakor
tudi osveščenost o tem, kaj se dogaja v drugih državah.
Dogovor delavnice CEN
Elena Mocchio iz organizacije UNI iz Milana je predstavila Dogovor delavnice
CEN. CEN/WS 65 Evropsko usposabljanje vaditeljev mobilnosti psov vodičev.
CEN, Evropski odbor za standardizacijo, je največji in najstarejši izmed treh
evropskih organizacij za standardizacijo in je odgovoren za pripravo vseevropskih
standardov, ki so namenjeni rušenju ovir za čezmejno trgovino in storitve v EU.
Vloga CEN je bila pokazati, kako CEN/WS65, pripravljen v okviru projekta
EGDMS, ne le izpolnjuje zahteve sektorja, ampak je skladen tudi s trenutnimi
evropskimi direktivami
in politikami. Priprava dogovora delavnice bo zagotovila prenosljivost po vsej
Evropi in bo ponudila boljšo zaščito za šole za pse vodiče in njihove stranke.
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Delavnice so bile dostopne vsem zainteresiranim strankam, usklajevala pa jih je italijanska organizacija za
standardizacijo UNI, ki se nahaja v Milanu.
Dogovor delavnice CEN 65 – »Vaditelj mobilnosti psov vodičev – kompetence« je bil sprejet na zaključnem
srečanju, ki je potekalo v uradu CEN v Bruslju v sredo, 19. septembra 2012. CEN ga bo objavil oktobra
2012 na spletni strani www.cencenelec.eu in pregledal jeseni leta 2015. K sodelovanju pri pregledu bodo
povabljeni vsi, ki so prispevali k oblikovanju končnega standarda.
Delo s šolami za pse vodiče
S svojo udeležbo je srečanje počastil tudi George Paun, svetovalec Ministrstva za zaposlovanje, družino in
socialno varstvo v Romuniji, ki je delegatom predstavil pomen sodelovanja s šolami za pse vodiče.
UNCRPD in strategija o invalidnosti
Popoldanski del srečanja se je začel z zanimivim govorom o Konvenciji Združenih narodov o pravicah
invalidov (UNCRPD) in Evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020, ki ga je imel Erik Somelar iz enote
Evropske komisije za integracijo invalidov.
Javna razprava
Zadnja točka programa konference je bila »Javna razprava o prihodnjih perspektivah: razprava o nadaljnjem
razvoju vseevropskega standarda v korist šolam za pse vodiče in uporabnikom teh psov«.
Razpravo je vodil Luk Zelderloo, med udeleženci omizja pa so bili profesor Daniel Mills, univerza Lincoln
University in partner projekta, Erik Somelar, Evropska komisija, Jacky Elliott, upravljavec zunanjih odnosov
pri organizaciji AIM awards, in Hans Damm iz Mednarodne zveze za pse vodiče.
Tema razprave je bil evropski standard in način, kako bi lahko dosežke projekta EGDMS razvijali v
prihodnje. Vsi so soglašali, da je potrebno še veliko dela in da bi bilo treba pripraviti ponudbo za pridobitev
evropskih sredstev, ki bi omogočila nadaljevanje dela, ki ga je projekt EGDMS začel.
EGDMS – zgodovina projekta
Projekt Evropskega standarda mobilnosti psov vodičev (EGDMS) je bil financiran s sredstvi programa
Leonardo da Vinci, ki je del programa Evropske unije za vseživljenjsko učenje.
Ključni cilji projekta so bili pripraviti program usposabljanja za vaditelje psov vodičev na podlagi najboljših
praks, ga prenesti v novo okolje in ga temu okolju prilagoditi. Združenje Guide Dogs for the Blind v
Združenem kraljestvu je sodelovalo s 5 partnerskimi šolami za pse vodiče po vsej Evropi:
— Belgija – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
— Bolgarija – fundacija »Eyes on Four Paws«
— Poljska – Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
— Romunija – Light into Europe
— Slovenija – SLO CANIS – Slovensko združenje vaditeljev – Center za pse vodiče in pse pomočnike
Potek usposabljanja in izvedbo učnega programa je vodila univerza University of Lincoln.
Ostali partnerji v projektu so bili:
• EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo
• Evropski odbor za standardizacijo – partner CEN – UNI (s sedežem v Milanu)
EGDF (Evropska zveza za pse vodiče) je prostovoljno podpirala projekt.
Kopije predstavitev z zaključne konference so na voljo na
spletni strani projekta – www.EGDMS.eu. Za dodatne informacije o projektu se obrnite na Jenny Crawford:
EGDMS@guidedogs.org.uk ali Katrijn Dekoninck: Katrijn.Dekoninck@easpd.eu.

