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Invitaţie la Conferinţa de Închidere a EGDMS
Partenerii proiectului EGDMS au plăcerea să vă invite să participaţi la
Conferinţa de Închidere ce va avea loc la NH Grand Sablon Hotel în
Brussels pe data de 20 September 2012.
Agenda va include un raport asupra activităţilor proiectului, derularea
întregii curricule şi discuţii libere asupra continuării realizării unui standard
european mai larg în beneficiul şcolilor de câini utilitari şi al viitorilor
utilizatori.
Agenda poate fi descărcată la http://www.egdms.eu/events
Participarea la conferinţă este gratuită-înregistrarea se poate face
accesând http://fluidsurveys.com/surveys/easpd/registration/
Pentru mai multe informaţii legate de Conferinţa de Închidere, vă rugăm să
o contactaţi pe Katrijn Dekoninck la EASPD (katrijn.dekoninck@easpd.eu)

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Istoricul Proiectului EGDMS şi Actualizări.
ISTORIC
Principalele obiective şi ţinte ale Proiectului Ghidul Standardelor Europene
pentru Câinii Utilitari (EGDMS), finanţat prin programul Leonardo da Vinci
al Comisiei Europene, 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.
Se va realiza un Acord CEN de Atelier de Lucru pentru a acoperi instruirea
antrenorilor şi a facilita adoptarea cu consecvenţă a standardelor în
întreaga Europă în conformitate cu cerinţele naţionale şi trans-naţionale.
Beneficiile pe termen lung ale proiectului EGDMS includ o creştere a
absorţiei câinelui utilitar în Europa, un standard european formal de
pregătire a instructorilor, o eliminare a standardelor impuse, eliminarea
lipsei de fiabilitate şi slaba calitate a serviciului şi instruire depăşită pe baza
Standardului 10 al Federaţiei Internaţionale a Câinelui Utilitar (IGDF)
Câinii Utilitari pentru Asociaţia Nevăzătorilor lucrează cu 5 Şcoli experte în
câini de-a lungul Europei:
 Polonia - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik
 Slovenia – Slovenian Instructors Association – Centre for Guide
Dogs and Assistance Dogs
 Bulgaria – Foundation “Eyes on Four Paws”
 România – Lumină în Europa
 Belgia – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
Instruirea şi fluxul de lucru al curriculei fiind conduse de către Universitatea
din Lincoln.
Ceilalţi parteneri de proiect sunt :
 EASPD – Asociaţia Europeană de Furnizori de Servicii pentru
Persoanele cu Dizabilităţi
 Comitetul European pentru Standardizare - CEN Partner – UNI (cu
sediul în Milano)

ACTUALIZĂRI
Partenerii de proiect s-au întâlnit la Bucureşti în luna iunie a anului 2012
pentru a revizui progresul şi a conduce cele trei module selectate din
curricula de instruire.
Curriculum complet de instruire identifică 10 module iar trei elemente ale
acestuia au fost selectate pentru a fi analizate şi livrate pe parcursul
derulării proiectului:
1. Îngrijirea şi bunăstarea câinelui: chestiuni de sănătate
2. Teoria Învăţării
3. Rolul de bază al câinelui utilitar
Universitatea Lincoln continuă dezvoltarea Câinelui Virtual în limbile
partenerilor şi o hartă pentru livrarea, de-a lungul Europei, a viitoarei
curricule pentru antrenorii de câini utilitari. S-a dezvoltat un tip de Modelare
şi Răspândire a Ghidului Câinelui. Un exerciţiu asupra Listei de verificare a
Sănătăţii Câinelui se află în revizuirea partenerilor şi comentariile lor vor fi
încorporate în documentul final. Ghidurile orientative pentru primul ajutor
cu referire la câini sunt scrise şi în curand vor fi revizuite de către parteneri.
Derularea Acordului CEN de Atelier de Lucru avansează în planificare şi a
fost acum încărcată pentru consultarea publică înainte de întâlnirea finală
de la Brussels din 19 septembrie 2012: a se urmări următorul punct.
Acordul CEN de Atelier de Lucru
Invitaţia de a comenta şi participa la Întâlnirea de Închidere a CEN
WA 65
Documentul final al Acordului CEN de Atelier de Lucru (CWA) a fost
încărcat acum pe pagina de web a CEN pentru consultări publice şi
comentarii
până
la
26
august
2012
http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx

Conferinţa de Închidere pentru a agrea CEN/WS 65 se va ţine pe data
de 19 Septembrie 2012 la birourile CEN din Brussels. Întâlnirea este
deschisă doar participanţilor înregistraţi la CEN/WS 65.
Contactaţi-o pe Elena.mocchio@uni.com pentru a trimite comentariile
dumneavoastră asupra CEN CWA sau pentru mai multe informaţii.
Prezentarea unui proiect partener
“Labradorul-Fundaţia Câinelui Utilitar(LGDF), Polonia”
Şcoala poloneză de câini utilitari “Fundacja na rzecz Osób Niewidomych
Labrador Pies Przewodnik” este localizată în Polonia şi este o organizaţie
non-profit. Este o şcoală mică ce activează din 2003. Sunt 8 oameni care
lucrează pentru a-şi atinge obiectivele, incluzând 4 antrenori. Totuşi
majoritatea lor sunt voluntari. Mai sunt şi 3 crescători de pui şi alţi 3
voluntari. Şcoala are actualmente 20 de echipe de lucru şi 5 câini în
instruccţie.
“Un câine utilitar este adesea denumit “ochiul nevăzătorului” , dar noi ştim
că este necesară o instrucţie îndelungată pentru ca acesta să-şi exercite
îndatoririle. Câinii noştri au până la 18 luni şi lucrează cu familii voluntare a
căror sarcină este să-i înveţe comportamentul social şi ascultarea. Mai
apoi, câinii primesc timp de 6 luni o instrucţie adecvată iar la încheierea
acestei perioade devin câini utilitari certificaţi. Câinii râmân pe întreg
parcursul vieţii lor proprietatea Fundaţiei şi odată încheiată munca lor merg
la pensia canină”, Fundaţia îngrijindu-i.
Ne puteţi găsi pe pagina noastră de web www.fundacja.labrador.pl.”

Mai jos găsiţi o imagine a clienţilor noştri:

Dacă doriţi mai multe informaţii despre proiect în general, vă rugăm să o
contataţi
pe
Jenny
Crawford,
Manager
de
Proiect,
la
EGDMS@guidedogs.org.uk sau să vizitaţi pagina de web a proiectului
www.EGDMS.eu.

