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Vabilo na zaključno konferenco EGDMS
Partnerji projekta EGDMS vas z največjim veseljem vabijo na konferenco,
ki bo potekala v Bruslju, 20. septembra 2012, v NH Grand Sablon Hotelu. V
teme konference bodo vključeni poročilo o aktivnostih projekta EGDMS,
razvoj celotnega kurikuluma ter odprta debata na temo nadaljevanja
ustvarjanja standardov za dobro šol psov vodičev ter za uporabnike psov
vodičev v prihodnosti evropskih razsežnosti.
Dnevni red lahko najdete na sledeči povezavi: http://www.egdms.eu/events
Sodelovanje na konferenci je brezplačno, prijavnico pa lahko najdete na
povezavi: http://fluidsurveys.com/surveys/easpd/registration/
V kolikor bi potrebovali kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z zaključno
konferenco, prosimo, kontaktirajte Katrijn Dekoninck iz EASPD
(katrijn.dekoninck@easpd.eu)

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru
ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Ozadje in novosti projekta EGDMS
OZADJE
Ključni cilji projekta in stališča projekta European Guide Dog Mobility
Standards (EGDMS), ki ga v okviru programa Leonardo da Vinci financira
Evropska komisija, je razvoj, prenos in kontekstualizacija izobraževalnega
programa za inštruktorje psov vodičev in pomočnikov, ki bo temeljil na
dobri praksi. Ustvarjen bo dogovor CWA, ki bo omogočil izobraževanje
inštruktorjev ter prevzem standardov, ki bodo v veljavi po vsej Evropi in
bodo v skladu z nacionalnimi in transnacionalnimi zahtevami. Dolgoročne
koristi projekta EGDMS vključujejo povečanje uporabo psov vodičev v
Evropi, formalen standard na področju izobraževanja inštruktorjev, konec
varljivim standardom, nezanesljivosti in nizki kvaliteti storitev ter
neprimernih treningov, ki potekajo na osnovi standarda 10, ki ga je uvedla
Svetovna zveza psov vodičev (IGDF).
Organizacija psov vodičev v Veliki Britaniji je povezana s petimi strokovnimi
šolami za pse vodiče po Evropi:
Poljska - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
 Slovenija – Slovensko združenje inštruktorjev – Centre za šolanje
psov vodičev in pomočnikov
 Bolgarija –ustanova “Eyes on Four Paws”
 Romunija – Light into Europe
 Belgija – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
Izobraževanje in delovni načrt potekata pod okriljem Univerze v Lincolnu.
Druga partnerja v projektu sta:
 EASPD – European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities
 European Committee for Standardisation - CEN Partner – UNI (s
sedežem v Milanu)
NOVOSTI
Junija 2012 so se v Bukarešti sestali trije izbrani partnerji, da bi pregledali
napredek in potek treh izbranih modulov delovnega načrta šolanja.

Znotraj celotnega delovnega načrta šolanja sicer obstaja deset modulov,
vendar pa so bili za realizacijo v času trajanja projekta izbrani le elementi
treh:
1. Nega psa in oskrbovanje: zdravje
2. Teorija učenja
3. Osnovna vloga psa vodiča
Na Univerzi v Lincolnu nadaljujejo z razvojem ‘virtualnega psa’ v jezike
partnerjev, pa tudi s pripravo izvedbe delovnega načrta za inštruktorje
psov vodičev v prihodnosti po vsej Evropi. Prav tako je prišlo do
vzpostavitve podkasta, katerega naloga je osveščanje o psih vodičih.
Partnerji pregledujejo vajo ‘Dog Health Checklist’, njihovi komentarji pa
bodo vključeni v končni dokument. Napisani so bili tudi napotki o prvi
pomoči v zvezi s psi, ki jih bodo partnerji kmalu dobili v vpogled.
Napreduje tudi razvoj dogovora delavnice CEN (CEN Workshop
Agreement – CWA) in je na voljo za komentarje e pred končnim
sestankom, ki bo 19. septembra 2012 v Bruslju: glej naslednjo rubriko.

CEN Workshop Agreement
Vabilo h komentiranju in k sodelovanju na končnem sestanku CEN
WA 65
Na spletno stran CEN je bil dodan zadnji osnutek CWA in je na voljo za
komentiranje do 26. avgusta 2012:
http://www.cen.eu/cen/Pages/default.aspx
Končni sestanek za poenotenje standarda CEN/WS 65 bo 19. septembra
2012 v pisarnah CEN v Bruslju. Sestanek je odprt le za registrirane
udeležence CEN/WS 65.
Kontakt za predložitev svojega komentarja na CEN/WS 65 ali za dodatne
informacije je Elena.mocchio@uni.com

O partnerju projekta
“Labrador-Guide Dog Foundation (LGDF), Poljska”
Poljska šola za pse vodiče “Fundacja na rzecz Osób Niewidomych
Labrador Pies Przewodnik” se nahaja v Poznanu in je neprofitna
organizacija. Je majhna šola, ki je v polnem teku od leta 2003. Za dosego
ciljev se trudi osem ljudi, vključno s štirimi inštruktorji, Čeprav večino
sestavljajo prostovoljci. Imajo še tri skrbnike mladičev in tri druge
prostovoljce. Šola ima trenutno dvajset delovnih parov, v šolanju pa ima še
pet psov.
“Psa vodiča pogosto poimenujemo kar “oči slepe osebe”, vendar vsi vemo,
da potrebuje za dobro opravljanje svojih nalog izredno dolgo šolanje. Naši
mladi psi živijo do svojega osemnajstega meseca pri prostovoljnih
družinah, katerih naloga je, da jih naučijo poslušnosti in socializacije.
Nato so psi deležni šestmesečnega zahtevnega šolanja in šele ko ga
uspešno končajo, postanejo certificirani psi vodiči. Psi za vedno ostanejo
last fundacije in ko enkrat končajo svoje trdo delo in gredo v “pasji pokoj”,
fundacija poskrbi zanje do konca njihovega življenja.
Lahko nas najdete na naši spletni strani www.fundacja.labrador.pl.”
Spodaj si lahko ogledate sliko naših klientov:

Če bi želeli več informacij o projektu na splošno, prosimo, kontaktirajte
Jenny Crawford, vodjo projekta, na EGDMS@guidedogs.org.uk ali obiščite
projektno spletno stran www.EGDMS.eu.

