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Noutăţi privind proiectul EGDMS
În urma întâlnirii de la Sofia, din decembrie, a partenerilor din cadrul
proiectului, membrii echipei au demarat dezvoltarea şi coordonarea
celor trei module selectate din programul de formare.
Programul de formare conţine 10 module, iar o serie de elemente
din trei dintre acestea au fost selectate pentru a fi experimentate şi
realizate pe durata proiectului:
1. Îngrijirea şi bunăstarea câinilor: probleme de sănătate
2. Teoria învăţării
3. Rolul de bază al câinelui ghid
Universitatea Lincoln lucrează, în prezent, la traducerea „Câinelui
virtual” în limbile europene pentru a sprijini formarea instructorilor
de câini ghizi în ţările partenere – linkul se găseşte pe site-ul web al
EGDMS (www.egdms.eu). Profesorul Mills va elabora, de
asemenea, un alt material podcast.
Partenerii proiectului sunt mici şcoli nou create pentru câinii ghizi,
cu acces limitat la experienţele privind dresajul şi reproducerea. În
luna februarie a acestui an, instructorii din cadrul şcolilor partenere
au vizitat şcoala de dresaj a câinilor ghizi pentru nevăzători din
Atherton, lângă Manchester. În cadrul vizitei, aceştia au petrecut un
timp în compania clienţilor care erau în dresaj cu un nou câine, au
participat la cursuri de dresaj timpuriu al câinilor şi la o prezentare
privind dresajul cu clicker-ul susţinută de Universitatea Lincoln.
Elaborarea Acordului de atelier CEN avansează conform planului.
Versiunea 3 a documentului a fost deja publicată pentru observaţii –
a se vedea pagina 2 pentru informaţii despre cum puteţi prezenta
observaţii la proiectul de Acord de atelier.
Raportul final asupra proiectul va fi prezentat la conferinţa finală
care va avea loc la hotelul NH du Grand Sablon, de la Bruxelles, pe
20 septembrie 2012. Mai multe informaţii privind conferinţa finală
pot fi furnizate de Katrijn Dekoninck (Katrijn.Dekoninck@easpd.eu).
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Informaţii privind unul din partenerii proiectului – Slo-Canis Slovenia

Începând din 2004 (infiinţarea oficială
SLO-CANIS), organizaţia se străduieşte să devină primul centru de
dresaj pentru câinii ghizi şi de asistenţă din Slovenia, în vederea
creşterii mobilităţii şi autonomiei celor care îi folosesc. Principalul
obiectiv al organizaţiei este de a dezvolta, urma şi implementa
standardele europene în acest domeniu. Până în prezent, aceasta
a dresat cu succes şi a pus la dispoziție 12 câini. Ar putea realiza şi
mai mult, cu condiţia ca organizaţia să poată beneficia de o
finanţare sistematică pentru activităţile sale. SLO-CANIS este
membru asociat al IGDF. Organizaţia are un rol activ, de prevenţie
şi de încurajare pentru societate, în ansamblu. Drumul acesteia în
atingerea obiectivelor este unul inovator, foarte original în contextul
actual al ONG-urilor din Slovenia, iar convingerea sa este că
proiectul EGDMS are un potenţial puternic.
Dacă doriţi mai multe informaţii despre proiect, vă rugăm să o
contactaţi pe
Jenny Crawford, şef de proiect, la EGDMS@guidedogs.org.uk
sau să ne vizitaţi site-ul web la www.EGDMS.eu
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 calităţi a serviciilor, alături de o
formare aprofundată care are la bază Standardul 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 Standadizare, 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
şcolilor pentru câini ghizi și clienților lor. 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. Procesul de
elaborare a Acordului de atelier CEN este, în prezent, în curs de desfăşurare.
Lucrările sunt coordonate de Organizația Italiană pentru Standardizare, UNI, cu
sediul la Milano.
Cum vă puteţi implica?
Proiectul Acordului de atelier a fost revizuit la Sofia, anul trecut în decembrie.
Versiunea 3 a Acordului de atelier a fost deja publicată, iar data finală pentru
observaţii este 3 mai 2012. Întâlnirea finală de revizuire a documentului va avea loc
la Bucureşti, pe 7 iunie 2012. 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.

