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Покана за заключителната конференция по проект „EGDMS“
Партньорите по проект „EGDMS“ с удоволствие Ви канят да
присъствате на заключителна конференция, която ще се проведе в
хотел „NH Grand Sablon“ в Брюксел на 20 септември 2012 г. Дневният
ред ще включва доклад за дейностите по проекта, разработването на
пълния учебен план и открита дискусия относно бъдещата работа за
продължаване изграждането на общоевропейски стандарт в полза на
училищата за кучета водачи и на бъдещите ползватели.
Програмата може да бъде изтеглена от Интернет на адрес:
http://www.egdms.eu/events
Участието в конференцията е безплатно – електронна връзка към
формуляра за регистрация можете да намерите на адрес:
http://fluidsurveys.com/surveys/easpd/registration/
Допълнителна информация относно заключителната конференция
можете да получите от Катрин Деконинк (Katrijn Dekoninck) в „EASPD“
(katrijn.dekoninck@easpd.eu)

.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява
само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност
за използването на съдържащата се в нея информация.

Информационна справка за проекта „EGDMS“ и актуални новини
ИНФОРМАЦИОННА СПРАВКА
Основните проектни задачи и целите на проекта „Европейски
стандарти за мобилност с куче водач“ („EGDMS“), финансиран от
Европейската комисия по програмата „Леонардо да Винчи“, са да се
разработи, предаде и обособи в съответния контекст основаваща се
на най-добри практики програма за обучение на инструктори на кучета
водачи и кучета помощници. Ще бъде изготвено споразумение за
работен форум на CEN, което ще обхване обучението на инструктори
и ще позволи приемането на съгласувани в рамките на цяла Европа
стандарти, чрез спазване на националните и транснационалните
изисквания.
Дългосрочните ползи от проекта „EGDMS“ включват по-широко
застъпване на работата с кучета водачи в Европа, официален
европейски стандарт за обучение на инструктори, край на наложените
отвън стандарти, ненадеждността и лошото качество на услугите и
детайлизирано обучение въз основа на Стандарт 10 на
Международната федерация за кучета водачи („International Guide Dog
Federation“ – „IGDF“).
Асоциацията за кучета водачи на слепи във Великобритания работи с
5 специализирани училища за кучета водачи в цяла Европа:
 Полша – Фондация „Лабрадор – куче водач на слепи“
(Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik“.
 Словения – Словенска асоциация на инструкторите – Център
за кучета водачи и кучета помощници
 България – Фондация „Очи на четири лапи“
 Румъния – „Светлина в Европа“ („Light into Europe“)
 Белгия – Белгийски център за кучета водачи (Belgisch Centrum
voor geleidenhonden vzw)
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 – CEN Partner – UNI
(базиран в Милано)
АКТУАЛНИ НОВИНИ
През юни 2012 г. партньорите по проекта се срещнаха в Букурещ, за
да направят преглед на напредъка и пилотната фаза за трите избрани
модула от учебния план.
Пълният учебен план за курса съдържа 10 модула, като в рамките на
жизнения цикъл на проекта се предвижда пилотно изпробване и
провеждане на елементи на три от тях, както следва:
1. Грижи за кучето и хуманно отношение: здравни въпроси
2. Теория на ученето
3. Основна роля на кучето водач
Университетът Линкълн продължава работата по изработването на
програмното приложение „Virtual Dog“ на езиците на партньорите,
както и по съставянето на „пътеводител“ за бъдещото провеждане на
обучение по учебния план за инструктори на кучета водачи в цяла
Европа. Разработен е подкаст относно формирането на навици и
ползването на нашийници за кучета водачи. В момента партньорите
извършват преглед на проектоверсия на „контролен списък относно
здравето на кучето“, като техните коментари ще бъдат отразени в
окончателния документ. Изготвени са насоки за оказване на първа
помощ на кучетата, които скоро ще бъдат разпространени за преглед
от страна на партньорите.
Разработването на споразумението за работен форум на CEN
напредва по план и вече е публикувано за обществено допитване
преди заключителната среща в Брюксел на 19 септември 2012 г.: виж
следващия абзац.

Споразумение за работен форум на CEN
Покана за коментари и присъствие на заключителната среща
на CEN WA 65
Окончателният проект на споразумение за работен форум на CEN
(CEN Workshop Agreement – CWA) вече е публикуван на интернет

страницата на CEN за обществено допитване и коментари до 26
август 2012 г. – http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx
Заключителната среща за приемане на CEN/WS 65 ще се проведе на
19 септември 2012 г. в офисите на Европейския комитет по
стандартизация в Брюксел. Срещата е открита само за лица,
регистрирани за участие в CEN/WS 65.
За да подадете своя коментар по работното споразумение CEN CWA
или за допълнителна информация можете да използвате електронния
адрес на лицето за контакт Elena.mocchio@uni.com.
Проектен партньор в обектива
Фондация „Лабрадор – куче водач на слепи“, Полша
Полското училище за кучета водачи „Fundacja na rzecz Osób
Niewidomych Labrador Pies Przewodnik“ се намира в Познан и
представлява организация с нестопанска цел. Училището е малко и
работи активно от 2003 година насам. За постигането на неговите
цели се борят осем души, включително четирима инструктори.
Повечето от тях, обаче, са доброволци. Освен това, училището работи
с три приемни семейства за малките кученца и с още трима други
доброволци. Към момента училището има 20 работещи двойки (екипа)
и 5 кучета в процес на обучение.
„Често наричат кучето водач „очите на слепия човек“, но ние знаем,
че то се нуждае от продължително обучение, за може да изпълнява
добре своите задължения. До навършване на около 18-месечна
възраст нашите млади кучета живеят със семействата на
доброволци, чиято задача е да научат кучето на послушание и
социално поведение.
След това кучетата преминават през 6-месечна специализиран
курс на дресура и след успешното му завършване стават
лицензирани кучета водачи. През целия си живот кучетата
остават собственост на фондацията, а когато приключат с
тежката си работа и се отдадат на заслужен отдих след
„кучешкото си пенсиониране“, грижите за тях се осигуряват от
фондацията.

Можете да се запознаете с нас на нашия уебсайт
www.fundacja.labrador.pl.“
Ето и снимка на наши клиенти:

Ако желаете да получите допълнителна информация за проекта като
цяло, можете да се свържете с Джени Кроуфърд (Jenny Crawford),
Ръководител на проекта, на електронен адрес
EGDMS@guidedogs.org.uk или да посетете страницата на проекта в
Интернет на адрес: www.EGDMS.eu.

