Evropski standardi mobilnosti psov vodičev
Glasilo 3 – april 2012
Novice projekta EGDMS
Po srečanju partnerjev projekta v Sofiji decembra lani so bili vsi
člani ekipe zelo zaposleni z razvojem in preizkušanjem treh izbranih
modulov programa usposabljanja.
Program usposabljanja opredeljuje 10 modulov, elementi iz treh
modulov pa so bili izbrani za preizkus in izvedbo v času izvajanja
projekta:
1. Skrb za pse in dobrobit psov: zdravstvena vprašanja
2. Učenje teorije
3. Osnovna vloga psa vodiča
Na Univerzi Lincoln trenutno izdelujejo prevode aplikacije »virtualni
pes« v različne evropske jezike, da bi vaditeljem psov vodičev
pomagali pri usposabljanju v partnerskih državah – povezavo
najdete na spletnem mestu EGDMS (www.egdms.eu). Profesor
Mills razvija tudi nadaljnjo razčlembo aplikacije.
Partnerji projekta so majhne, nastajajoče šole za pse vodiče z
omejenimi izkušnjami usposabljanja in vzreje. Februarja letos so
vaditelji iz naših partnerskih šol obiskali šolo za pse vodiče slepih
(Guide Dogs for the Blind) v Athertonu, v bližini Manchestra. Med
obiskom so preživeli čas z inštruktorji, ki so usposabljali nove,
sodelovali v učnih zgodnjega šolanja in predstavitvi tehnike šolanja
s »klikerjem«, ki so ga predstavili predstavniki Univerze Lincoln.
Razvoj Dogovora delavnice CEN poteka v skladu z načrtom.
Objavljena je bila 3. različica dokumenta, na katero je mogoče
podati pripombe – glejte 2. stran za podrobnosti o tem, kako podati
pripombe na predlagani Dogovor delavnice.
Končno poročilo o projektu bo predstavljeno na zaključni
konferenci, ki bo potekala 20. septembra 2012 v hotelu NH Grand
Salon Hotel v Bruslju. Za podrobnosti o zaključni konferenci se
obrnite na Katrijn Dekoninck (Katrijn.Dekoninck@easpd.eu).
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Projektni partner v središču: Slo-Canis – Slovenija

Združenje si že od leta 2004 (uradna
ustanovitev združenja SLO-CANIS) prizadeva postati prvi slovenski
center za šolanje psov vodičev in pomočnikov za izboljšanje
mobilnosti in avtonomnosti njihovih uporabnikov. Njihov glavni cilj je
razvijanje, sledenje in izvajanje evropskih standardov s tega
področja. Do sedaj so uspešno izšolali 12 psov. Ta številka bi lahko
bila še višja, če bi imeli urejeno sistematsko financiranje. Združenje
SLO-CANIS je pridruženi član zveze IGDF. Vloga združenja-centra
CANIS je aktivna, iniciativna, preventivna in vzpodbujevalna. Svoje
cilje dosegajo na inovativen način, kar je v trenutnem okolju
nevladnega sektorja v Sloveniji precej izvirno, in verjamejo, da ima
projekt EGDMS velik potencial.
Če želite prejeti dodatne informacije o projektu, stopite v stik z
gospo
Jenny Crawford, vodjo projekta, na naslovu
EGDMS@guidedogs.org.uk
Ali obiščite našo spletno mesto www.EGDMS.eu
EGDMS - Ozadje
Projekt Evropski standardi mobilnosti psov vodičev (EGDMS) se financira iz
programa Leonardo da Vinci, ki je del programa EU Vseživljenjsko učenje, in ga vodi
združenje Psi vodiči za slepe (Guide Dogs for the Blind) iz ZK.
Glavni namen in cilji projekta so na osnovi najboljših praks razviti, prenesti in
kontekstualizirati program usposabljanja za vaditelje psov vodičev in psov
pomočnikov. Oblikovan bo Dogovor delavnice CEN, ki bo zajel usposabljanje
vaditeljev in z izpolnjevanjem nacionalnih in transnacionalnih zahtev omogočil
dosledni sprejem standardov po vsej Evropi.
Koristi projekta EGDMS vključujejo vedno večje število lastnikov psov vodičev v
Evropi, formalni evropski standard usposabljanja vaditeljev, odpravo vsiljenih
standardov, nezanesljivosti in nizkokakovostnih storitev ter razlago usposabljanja na
podlagi Standarda 10 Mednarodne zveze za pse vodiče (IGDF).
Združenje Psi vodiči za slepe iz ZK sodeluje s petimi partnerskimi šolami za pse
vodiče iz vse Evrope:
 Poljska – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

 Slovenija – Slovensko združenje inštruktorjev – Center za šolanje psov vodičev
in pomočnikov
 Bolgarija – Fundacija »Eyes on Four Paws«
 Romunija – Light into Europe
 Belgija – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
Usklajevanje usposabljanja in programa usposabljanja vodi Univerza Lincoln.
Drugi partnerji, ki sodelujejo v projektu so:
• EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo
• Evropski odbor za standardizacijo – Partner CEN – UNI (s sedežem v Milanu)
• EGDF – Evropska zveza za pse vodiče
Dogovor delavnice CEN
Kaj je Dogovor delavnice CEN?
CEN, Evropski odbor za standardizacijo, je največja in najstarejša izmed treh
Evropskih organizacij za standarde, in je odgovorna za oblikovanje vseevropskih
standardov za odpravo ovir za čezmejno trgovino in storitve v EU.
Vloga organizacije CEN je pokazati, da standardi, ki jih razvija projekt EGDMS, ne le
izpolnjujejo zahteve sektorja, temveč so tudi v skladu s trenutnimi evropskimi
direktivami in politikami. To bo doseženo z oblikovanjem Dogovora delavnice, ki bo
zagotovil prenosljivost po vsej Evropi in nudil večjo zaščito šolam za pse vodiče in
njihovim strankam. Srečanja delavnice bodo odprta za vse zainteresirane strani,
informacije o datumih in registraciji pa bodo objavljene na spletnem mestu projekta
ali o njih povprašajte na EGDMS@guidedogs.org.uk. Postopek oblikovanja
Dogovora delavnice CEN je zdaj v teku. Delo usklajuje italijanska organizacija za
standardizacijo, UNI, s sedežem v Milanu.
Kako lahko sodelujete?
Osnutek dogovora je bil pregledan v Sofiji decembra lani. Objavljena je bila 3.
različica Dogovora delavnice, rok za sprejem pripomb pa je 3. maj 2012. Zaključno
srečanje za pregled dokumenta bo potekalo v Bukarešti 7. junija 2012. Vse
organizacije so vabljene, da se registrirajo prek sekretariata CEN/WS 65, da bodo
lahko podale pripombe o osnutku dogovora in se udeležile prihodnjih srečanj.
Za registracijo ali dodatne informacije stopite v stik z Elena.mocchio@uni.com.

