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Zaproszenie na konferencję podsumowującą EGDMS
Partnerzy projektu EGDMS mają przyjemność zaprosić Państwa na
konferencję podsumowującą, która odbędzie się w hotelu NH Grand
Sablon w Brukseli, 20 września 2012 r. Podczas konferencji
przedstawione zostanie sprawozdanie dotyczące działań w ramach
projektu, spróbujemy wypracować pełny program szkolenia oraz
przeprowadzić otwartą dyskusję na temat wypracowywania europejskiej
norm, na której w przyszłości skorzystają szkoły psów przewodników i ich
użytkownicy.
Program można pobrać na stronie: http://www.egdms.eu/events
Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracji można dokonać pod
adresem: http://fluidsurveys.com/surveys/easpd/registration/
Szczegółowych informacji o konferencji podsumowującej udziela Katrijn
Dekoninck w EASPD (katrijn.dekoninck@easpd.eu)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Kontekst projektu EGDMS oraz aktualizacja
KONTEKST
Kluczowe cele projektu dotyczącego europejskich standardów poruszania
się osób niewidomych z psem przewodnikiem (EGDMS), finansowanego
przez Komisję Europejską ze środków programu Leonardo da Vinci,
obejmują opracowywanie, przekazywanie i dostosowywanie programu
szkolenia dla instruktorów psów przewodników i psów towarzyszących w
oparciu o najlepsze praktyki. Opracowany zostanie dokument roboczy
obejmujący szkolenie instruktorów i umożliwiający konsekwentne przyjęcie
standardów w całej Europie przy zachowaniu zgodności z wymogami
krajowymi i ponadnarodowymi.
Wśród długoterminowych korzyści, które ma przynieść projekt EGDMS,
należy wymienić docelowo zwiększenie liczby pracujących psów
przewodników w Europie, wprowadzenie formalnej normy europejskiej w
zakresie szkolenia instruktorów, wyeliminowanie narzucania standardów,
nierzetelności i niskiej jakości usług oraz szkolenie szczegółowo
opracowane w oparciu o standard 10. Międzynarodowej Federacji Szkół
Psów Przewodników (IGDF).
Brytyjskie Stowarzyszenie Psów Przewodników Osób Niewidomych (Guide
Dogs for the Blind Association) współpracuje z 5 specjalistycznymi
szkołami psów przewodników w Europie:
 Polska  Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik,
 Słowenia  Słoweńskie Stowarzyszenie Instruktorów  Ośrodek
Psów Przewodników i Psów Towarzyszących (SLO-CANIS),
 Bułgaria  fundacja „Eyes on Four Paws”,
 Rumunia  Light into Europe,
 Belgia  Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw.
Działaniami w zakresie opracowywania szkoleń i programu kieruje
Uniwersytet w Lincoln.
Pozostałymi partnerami projektu są:
 EASPD  Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług
dla Osób Niepełnosprawnych,

 Europejski Komitet Normalizacyjny  Partner  z siedzibą w
Mediolanie
AKTUALIZACJA
W czerwcu 2012 roku w Bukareszcie odbyło się spotkanie partnerów w
celu przeglądu postępów i poprowadzenia trzech wybranych modułów z
programu szkolenia.
Pełny program szkolenia obejmuje 10 modułów, z których wybrano trzy
elementy do wypróbowania i zrealizowania w czasie trwania projektu:
1. Opieka nad psem: kwestie zdrowotne
2. Teoria uczenia się
3. Podstawowa rola psa przewodnika
Uniwersytet w Lincoln nadal pracuje nad tłumaczeniem na języki partnerów
narzędzia „wirtualny pies” oraz opracowaniem harmonogramu
przygotowania przyszłego planu szkoleń trenerów psów przewodników w
Europie. Powstał również podcast dotyczący kształtowania zachowań psów
przewodników i uczenia ich łańcuchów zachowań. Ćwiczenie dotyczące
„Listy kontrolnej zdrowia psa” jest obecnie analizowane przez partnerów, a
ich komentarze zostaną włączone do dokumentu końcowego. Wskazówki
dotyczące pierwszej pomocy odnośnie do psów zostały napisane i wkrótce
będą analizowane przez partnerów.
Prace nad dokumentem roboczym CEN (CWA) przebiegają zgodnie z
planem i został on właśnie przesłany do konsultacji publicznych przed
ostatnim spotkaniem w Brukseli 19 września 2012 r.: patrz następny punkt.

CEN Dokument roboczy
Zaproszenie do komentowania i udziału w spotkaniu końcowym CEN
WA 65
Końcowy projekt dokumentu roboczego CEN (CWA) został obecnie
opublikowany na stronie CEN w celu konsultacji publicznych i zebrania
komentarzy do 26 sierpnia 2012 r. –
http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx

Końcowe spotkanie, na którym zostanie uzgodnione CEN/WS 65
odbędzie się 19 września 2012 r. w biurze CEN w Brukseli. W spotkaniu
mogą uczestniczyć tylko zarejestrowani uczestnicy CEN/WS 65.
Aby przesłać komentarz dot. CEN (CWA) lub dowiedzieć się więcej, należy
skontaktować się z Elena.mocchio@uni.com.

Z perspektywy partnera projektu
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik,
Polska
Polska szkoła psów przewodników Fundacja na rzecz Osób Niewidomych
Labrador Pies Przewodnik ma siedzibę w Poznaniu i jest organizacją nonprofit. Jest to mała szkoła, która działa od 2003 r i w której pracuje 8 osób
(w tym 4 instruktorów), z których większość to wolontariusze. W prace
zaangażowanych jest też 3 hodowców szczeniaków i 3 innych
wolontariuszy. W szkole obecnie jest 20 pracujących zespołów i 5 psów
przechodzi szkolenie.
„Pies przewodnik jest często nazywany „oczami niewidomego", ale wiemy,
że musi przejść długie szkolenie, aby odpowiednio spełniać swoje
obowiązki. Nasze młode psy (do 18 miesięcy) mieszkają z rodzinami
wolontariuszy, których zadaniem jest nauczenie psa posłuszeństwa i
zachowań społecznych.
Następnie psy przechodzą odpowiednie 6-miesięczne szkolenie, a po jego
ukończeniu stają się licencjonowanymi psami przewodnikami. Psy przez
całe życie stanowią własność Fundacji, a gdy skończą swoją ciężką pracę i
przejdą na „psią emeryturę", Fundacja sprawuje nad nimi opiekę.
Zachęcamy do odwiedzin na stronie www.fundacja.labrador.pl"
Zdjęcie naszych klientów poniżej:

Szczegółowe informacje o samym projekcie można uzyskać od Jenny
Crawford, Project Manager, pod adresem EGDMS@guidedogs.org.uk lub
odwiedzając stronę www.EGDMS.eu.

