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Uitnodiging voor de slotconferentie EGDMS
De partners in het EGDMS-project hebben het genoegen u uit te nodigen
hun slotconferentie bij te wonen, die zal worden gehouden in het NH Grand
Sablon Hotel in Brussel, op 20 september 2012. Op de agenda staan
onder andere een verslag van de projectactiviteiten, de ontwikkeling van
het complete curriculum en een open discussie over de voortgang van het
opstellen van een toekomstige Europese norm ten behoeve van
geleidehondenscholen en geleidehondengebruikers.
De agenda is te downloaden op http://www.egdms.eu/events
Bijwonen van de conferentie is gratis – registratie op
http://fluidsurveys.com/surveys/easpd/registration/
Voor meer informatie over de slotconferentie kunt u contact opnemen met
Katrijn Dekoninck bij EASPD (katrijn.dekoninck@easpd.eu)

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

EGDMS-project: achtergrond en update
ACHTERGROND
De belangrijkste oogmerken en doelstellingen van het European Guide
Dog Mobility Standards (EGDMS)-project, dat wordt gefinancierd door de
Europese Commissie via het Leonardo da Vinci-programma, zijn het
ontwikkelen, overbrengen en contextualiseren van een
opleidingsprogramma voor geleide- en hulphondeninstructeurs, op basis
van beste praktijkervaringen. Er zal een CEN Workshop Agreement
worden ontwikkeld voor de opleiding van instructeurs, die het mogelijk
maakt in heel Europa normen consistent te hanteren, door de naleving van
nationale en transnationale voorwaarden.
Op de lange termijn beoogt het EGDMS-project een toename in het bezit
van geleidehonden in Europa, een formele Europese norm voor de
opleiding van instructeurs, een einde aan opgelegde normen,
onbetrouwbaarheid en slechte kwaliteit van dienstverlening en nader
uitgewerkte training op basis van norm 10 van de International Guide Dog
Federation (IGDF).
De Guide Dogs for the Blind Association in het Verenigd Koninkrijk werkt
samen met 5 deskundige geleidehondenscholen in Europa:
 Polen - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik
 Slovenië– Slovenian Instructors Association – Centre for Guide
Dogs and Assistance Dogs
 Bulgarije – Foundation “Eyes on Four Paws”
 Roemenië – Light into Europe
 België – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
De Universiteit van Lincoln is verantwoordelijkheid voor alle activiteiten
inzake opleiding en curriculum.
De andere partners in het project zijn:
 EASPD – European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities
 European Committee for Standardisation - CEN Partner – UNI
(gevestigd in Milaan)

UPDATE
De projectpartners kwamen in juni 2012 in Boekarest bij elkaar, om de
voortgang en de pilot van de drie geselecteerde modules uit het
trainingscurriculum te bespreken.
Het totale trainingscurrciulum omvat 10 modules. Elementen van drie
daarvan zijn geselecteerd om te worden getest en opgeleverd gedurende
de looptijd van het project:
1. Hondenverzorging en -welzijn: gezondheidsproblemen
2. Leertheorie
3. Basisrol van een geleidehond.
De Universiteit van Lincoln werkt verder aan de ontwikkeling van de
Virtuele Hond in de talen van de partners en aan een projectplan voor de
toekomstige oplevering van het curriculum voor geleidehondeninstructeurs
in heel Europa. Er is een podcast ontwikkeld over conditionering en
aanlijning van geleidehonden (Shaping and Chaining Guide Dogs). Het
gebruik van een "gezondheidschecklist voor honden" wordt in het kader
van het project geëvalueerd en de resultaten hiervan worden verwerkt in
het slotdocument. Richtlijnen voor eerste hulp aan honden zijn opgesteld
en worden binnenkort geëvalueerd door partners.
De ontwikkeling van de CEN Workshop Agreement verloopt volgens plan deze is nu gepubliceerd ter openbare raadpleging, voorafgaand aan de
slotvergadering in Brussel op 19 september 2012: zie het volgende
onderwerp.

CEN Workshop Agreement
Uitnodiging tot becommentariëring en bijwonen van de
slotvergadering van CEN WA 65
Het definitieve concept van de CEN Workshop Agreement (CWA) is nu
gepubliceerd op de CEN-website, ter openbare raadpleging en
becommentariëring, tot 26 augustus 2012 –
http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx
De Slotvergadering ter goedkeuring van CEN/WS 65 wordt gehouden op
19 september 2012 in de CEN-kantoren in Brussel. De vergadering kan

uitsluitend worden bijgewoond door CEN/WS 65-geregistreerde
deelnemers.
Neem contact op met Elena.mocchio@uni.com om uw commentaar op
CEN CWA te geven, of voor meer informatie.

Focus op een projectpartner
“Labrador-Guide Dog Foundation (LGDF), Polen”
De Poolse geleidehondenschool “Fundacja na rzecz Osób Niewidomych
Labrador Pies Przewodnik” is gevestigd in Poznan en is een non-profitorganisatie. Het is een kleine school, die sinds 2003 actief is. Er werken 8
mensen aan de realisering van de doelstellingen, inclusief 4 instructeurs.
De meeste zijn echter vrijwilligers. Daarnaast zijn er 3 puppy-opvoeders en
3 andere vrijwilligers. Aan de school werken momenteel 20 teams en er zijn
5 honden in opleiding.
“Een geleidehond wordt vaak "de ogen van een blinde" genoemd, maar wij
weten dat hij een lange training nodig heeft om zijn taken goed uit te
kunnen voeren. Onze jonge honden tot ongeveer 18 maanden oud wonen
bij de gezinnen van vrijwilligers, die als taak hebben de hond
gehoorzaamheid en sociaal gedrag bij te brengen.
Daarna krijgen de honden een 6 maanden durende echte training en na
afronding daarvan zijn ze gecertificeerde geleidehonden. De honden blijven
hun hele leven lang eigendom van de Stichting en als ze niet meer hoeven
te werken en met "hondenpensioen" gaan, zorgt de Stichting voor hen.”
U kunt kennismaken met ons op onze website www.fundacja.labrador.pl.”

Hieronder een foto van onze cliënten:

Als u meer informatie over het project in het algemeen wilt, kunt u contact
opnemen met Jenny Crawford, projectmanager, op
EGDMS@guidedogs.org.uk of de website van het project bezoeken op
www.EGDMS.eu.

