Europejskie Standardy Poruszania się Osób
Niewidomych z Psem Przewodnikiem
Biuletyn 3 – kwiecień 2012 r.
Aktualne informacje na temat projektu EGDMS
W następstwie spotkania partnerów projektu w grudniu 2011 r. w
Sofii wszyscy członkowie zespołu zajęli się opracowaniem trzech
wyselekcjonowanych z programu szkolenia modułów i pilotowaniem
ich.
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 i partnerzy projektu pracują obecnie nad
tłumaczeniem na języki europejskie narzędzia „wirtualny pies”, który
może być wykorzystywany jako pomoc podczas szkolenia trenerów
psów przewodników — zob. link na stronie EGDMS
(www.egdms.eu). Profesor Mills zajmuje się ponadto opracowaniem
podkastu.
Partnerzy projektu to małe, rozwijające się szkoły psów
przewodników, które posiadają ograniczony dostęp do szkoleń i
niewielkie doświadczenia hodowlane. W lutym tego roku trenerzy z
partnerskich
szkół
odwiedzili
ośrodek
szkolenia
psów
przewodników w Atherton koło Manchesteru. W ramach wizyty
spędzili czas z klientami, którzy przechodzili szkolenie z nowymi
psami, wzięli udział w początkowych sesjach szkoleniowych dla
psów oraz w prezentacji na temat „clicker training” przygotowanej
przez Uniwersytet w Lincoln.
Trwają prace nad dokumentem
roboczym CEN (CWA).
Opublikowano już 3. wersję dokumentu w celu zebrania opinii na
jego temat — na str. 2 można zobaczyć, w jaki sposób
skomentować dokument.
Końcowe
sprawozdanie
dotyczące
projektu
zostanie
zaprezentowane na konferencji podsumowującej, która ma się
odbyć w NH Grand Salon Hotel w Brukseli 20 września 2012 r.
Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela Katrijn
Dekoninck (Katrijn.Dekoninck@easpd.eu).
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Z perspektywy partnera projektu — Slo-Canis, Słowenia

Od 2004roku (formalnego ustanowienia
SLO-CANIS) organizacja usiłuje stać się pierwszym słoweńskim
ośrodkiem szkolenia psów przewodników i psów towarzyszących,
aby zwiększać mobilność i autonomię osób korzystających z
pomocy tego typu czworonogów. Jej głównym celem jest
opracowanie europejskich norm w tej dziedzinie, przestrzeganie i
wdrażanie ich. Do tej pory udało jej się wyszkolić 12 psów. Liczba
ta mogłaby być większa, gdyby tylko organizacja na wykonywanie
swojej
działalności
otrzymywała
systematyczne wsparcie
finansowe. SLO-CANIS jest stowarzyszonym członkiem IGDF.
Aktywnie angażuje się w życie społeczeństwa, pełni rolę
zapobiegawczą i zachęca do podejmowania działań. Zmierza ku
realizacji swoich celów w sposób innowacyjny, co, mając na
uwadze obecny krajobraz organizacji pozarządowych w Słowenii,
jest dość oryginalne, i wierzy, że projekt
EGDMS ma ogromny potencjał.
Więcej informacji na temat projektu uzyskać można kontaktując się
z
Jennym Crawfordem, menedżerem projektu, na adres
EGDMS@guidedogs.org.uk
lub odwiedzając stronę internetową projektu www.EGDMS.eu.
EGDMS – ogólne informacje
Projekt dotyczący europejskich standardów poruszania się osób niewidomych z
psem przewodnikiem (EGDMS) jest finansowany ze środków programu Leonardo da
Vinci będącego częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” i
jest prowadzony przez stowarzyszenie szkół psów przewodników niewidomych
(Guide Dogs for the Blind Association) w Wielkiej Brytanii.
Kluczowe cele projektu dotyczą opracowania, przekazywania i dostosowywania
programu szkolenia dla instruktorów psów przewodników i psów towarzyszących w
oparciu o najlepsze praktyki. Opracowany zostanie dokument roboczy CEN (CWA)
obejmujący szkolenie instruktorów i umożliwiający konsekwentne przyjęcie norm w

całej Europie przy
ponadnarodowymi.
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Wśród 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 niewidomych współpracuje z 5
partnerskimi 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 dotyczącymi opracowywania szkoleń i programu kieruje Uniwersytet w
Lincoln.
Pozostałymi partnerami projektu są:
• EASPD — Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób
Niepełnosprawnych,
• Europejski Komitet Normalizacyjny — Partner CEN — UNI (z siedzibą w
Mediolanie),
• EGDF — Europejska Federacja Szkół Psów Przewodników.
Dokument roboczy CEN (CWA)
Czym jest dokument roboczy CEN (CWA)?
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) jest największą i najstarszą organizacją
normalizacyjną spośród trzech tego typu organizacji w Europie i odpowiada za
opracowywanie norm ogólnoeuropejskich, aby likwidować bariery w transgranicznym
handlu i świadczeniu usług w UE.
Rola CEN polega na eksponowaniu, jak normy opracowane w ramach projektu
EGDMS nie tylko spełniają wymogi tego sektora, ale również odpowiadają obecnie
obowiązującym dyrektywom i działaniom europejskim. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez opracowanie dokumentu roboczego CEN (CWA), które zapewni możliwość
stosowania norm w całej Europie oraz lepszą ochronę dla szkół psów przewodników
i ich klientów. W spotkaniach roboczych będą mogli uczestniczyć wszyscy
zainteresowani. Informacje na temat terminów i rejestracji można uzyskać na stronie
projektu lub kontaktując się na adres EGDMS@guidedogs.org.uk. Proces
opracowywania dokumentu roboczego CEN (CWA) został już rozpoczęty. Prace w

tym zakresie są koordynowane przez włoską organizację normalizacyjną UNI z
siedzibą w Mediolanie.
Jak się przyłączyć?
Projekt dokumentu roboczego został poddany przeglądowi w grudniu 2011 r. w Sofii.
Wersja 3 dokumentu roboczego już została opublikowana, a termin składania opinii
na jej temat mija wraz z dniem 3 maja 2012 r. Ostatnie spotkanie w celu poddania
dokumentu przeglądowi odbędzie się 7 czerwca 2012 r. w Bukareszcie. Wszystkie
organizacje mogą rejestrować się przez sekretariat CEN/WS 65, co da im możliwość
wyrażenia opinii w sprawie projektu dokumentu roboczego oraz uczestnictwo w
kolejnych spotkaniach.
Aby rejestracji zarejestrować się lub uzyskać dalsze informacje, należy wysłać e-mail
na adres Elena.mocchio@uni.com.

