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Noutăți privind Proiectul EGDMS
În luna iunie a fost organizată a doua întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului la
Poznan, în Polonia. În cadrul întâlnirii, s-au revizuit progresele înregistrate și s-a
discutat despre elaborarea și implementarea cursurilor de formare identificate.
Programul de formare conține 10 module, iar o serie de elemente din trei dintre
acestea au fost selectate pentru a fi experimentate și realizate pe durata proiectului:
1. Îngrijirea și bunăstarea câinilor: probleme de sănătate
2. Teoria învățării
3. Rolul principal al câinelui ghid
Primul webinar susținut de profesorul Daniel Mills de la Universitatea Lincoln a fost
organizat în luna iulie, fiind un succes. Titlul acestuia a fost „Cele zece reguli ale
formării”.
Universitatea Lincoln a dezvoltat un „câine virtual” care poate fi folosit în formarea
instructorilor de câini ghizi – linkul se găsește pe site-ul web EGDMS
(www.egdms.eu). Acesta reprezintă o resursă interactivă deosebit de interesantă.
Partenerii proiectului sunt mici școli nou create pentru cânii ghizi cu acces limitat la
experiențele privind dresajul și reproducerea. Planificarea se găsește în prezent întrun stadiu foarte avansat, astfel încât instructorii parteneri pot participa la un curs de
formare practică în cadrul Asociației Guide Dogs for the Blind (Câini Ghizi pentru
Nevăzători) la Atherton, lângă Manchester, în Anglia. Evenimentul va include o vizită
la noul Centru Național de Reproducere de la Leamington Spa.
În prezent, partenerii culeg informații privind chestiunile regionale și culturale care au
impact asupra abilității acestora de a dresa câini și de a oferi servicii persoanelor cu
deficiențe totale și parțiale de vedere. De exemplu, în multe țări, autoturismele sunt
parcate pe trotuar, clienții folosesc un baston alb și un câine ghid, iar câinii negri sunt
văzuți ca fiind răi. Aceștia păstrează, de asemenea, date privind bolile/paraziții care le
afectează câinii, precum și fotografii, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul
formării.
A se vedea pagina 2 pentru informații referitoare la Acordul de atelier CEN.
Raportul final asupra proiectului va fi prezentat la conferința finală care este
programată a avea loc la hotelul NH, Grand Salon, la Bruxelles, pe 20 septembrie
2012. Detaliile vor fi comunicate în cursul anului următor, dar în cazul în care doriți să
vă asigurați că sunteți pe lista de destinatari ai comunicărilor, vă rugăm să trimiteți un
email la egdms@guidedogs.org.uk.

Informații privind unul din partenerii proiectului – LIGHT INTO EUROPE,
România
Începând cu 2004, „Light into Europe” s-a axat pe
dezvoltarea sprijinului pentru persoanele cu deficiențe de
vedere și de auz. În prezent, există un singur câine ghid în
toată România. La începutul acestui an, cățeaua Midnight
a dat naștere la 5 cățeluși sănătoși care vor deveni toți
câini ghizi. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul
web www.lightintoeurope.org
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre proiect, vă rugăm să o contactați pe
Jenny Crawford, șef de proiect, la EGDMS@guidedogs.org.uk
sau să ne vizitați site-ul web la www.EGDMS.eu

Light into Europe Charity
a better future for the Sensory Impaired
Children and Young People In Romania

EGDMS – Informații generale
Proiectul European Guide Dog Mobility Standards (EGDMS) este finanțat prin Programul Leonardo da
Vinci, care face parte din Programul Uniunii Europene de învățare de-a lungul vieții, și este condus de
Asociația Guide Dogs for the Blind din Regatul Unit.
Scopurile și obiectivele cheie ale proiectului sunt dezvoltarea, transferarea și contextualizarea unui program
de formare pentru instructorii de câini ghizi și de asistență bazat pe cele mai bune practici. Un Acord de
atelier CEN va fi elaborat pentru formarea instructorilor și pentru a permite adoptarea de standarde uniforme
în Europa, prin respectarea cerințelor naționale și transnaționale.
Beneficiile proiectului EGDMS includ o creștere a numărului de proprietari de câini ghizi în Europa, un
standard european oficial de formare a instructorilor, eliminarea standardelor impuse, a lipsei de fiabilitate și
a slabei calități a serviciilor și a formării aprofundate, pe baza Standardului 10 al Federației Internaționale a
Câinilor Ghizi (IGDF).
Asociația Guide Dogs for the Blind din Regatul Unit lucrează cu cinci școli partenere pentru câini ghizi din
Europa:






Polonia – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
Slovenia – Asociația Instructorilor din Slovenia – Centrul pentru Câini Ghizi și Câini de Asistență
Bulgaria – Fundația „Eyes on Four Paws” (Ochi pe patru picioare)
România – Light into Europe (Lumină în Europa)
Belgia – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw

Formarea și axele de lucru din curriculum sunt conduse de Universitatea Lincoln.
Ceilalți parteneri ai proiectului sunt:
•
•
•

EASPD – Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități
Comitetul European de Standardizare - CEN Partener – UNI (cu sediul la Milano)
EGDF – Federația Europeană a Câinilor Ghizi

Acordul de atelier CEN
Ce este Acordul de atelier CEN?
CEN, Comitetul European de Standardizare, este cea mai mare și cea mai veche dintre cele trei organizații
europene de standardizare și este responsabil cu crearea standardelor paneuropene în vederea înlăturării
barierelor pentru comerțul și serviciile transfrontaliere în UE.
Rolul CEN este de a demonstra modul în care standardele elaborate de proiectul EGDMS nu numai că
îndeplinesc cerințele sectorului, dar respectă și directivele și politicile europene actuale. Acest lucru se va
realiza prin elaborarea unui acord de atelier,care va asigura portabilitatea în Europa și va oferi o mai mare
protecție școlilor pentru câini ghizi și clienții acestora. Întâlnirile din cadrul atelierului vor fi deschise tuturor
celor interesați, iar informațiile privind datele și înscrierea vor fi disponibile pe site-ul web al proiectului sau
la adresa EGDMS@guidedogs.org.uk

Cum vă puteți implica?
Procesul de elaborare a Acordului de atelier CEN este în curs de desfășurare. Lucrările sunt coordonate de
Organizația Italiană pentru Standardizare, UNI, cu sediul la Milano. Proiectul planului de afaceri a fost
aprobat la întâlnirea de lansare care a avut loc în iunie la Poznan, în Polonia, iar lucrările pentru elaborarea
proiectului de Acord de atelier CEN au demarat deja. Următoarea întâlnire este planificată a avea loc la
Sofia, în Bulgaria, joi 1 decembrie 2011. Toate organizațiile sunt invitate să se înscrie la Secretariatul
CEN/WS 65, ceea ce le va permite să facă observații cu privire la proiectul Acordului de atelier și să
participe la întâlnirile viitoare.
Vă rugăm să o contactați pe Elena.mocchio@uni.com pentru a vă înscrie sau pentru informații suplimentare
referitoare la Acordul de atelier CEN.

