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Европейска мрежа за образование и обучение
по безопасност и здраве при работа
European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health

АКТИВНА РАБОТА В МРЕЖА
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Европейската мрежа за образование и обучение по
безопасност и здраве при работа (ENETOSH) предлага
първата и понастоящем единствената платформа за
систематичен обмен на знания по въпроси, свързани с
образованието и обучението по безопасност и здраве при
работа.
Мрежата беше създадена с финансовата подкрепа на
Европейската комисия като част от програмата „Леонардо да
Винчи“ за периода от октомври 2005 г. до септември 2007 г.
Проектът започна с 13 партньори от 10 държави.
Понастоящем в ENETOSH участват над 40 партньори от
16 европейски държави и Южна Корея. Координацията
на мрежата се осъществява от Института по охрана на
труда към Немската схема за социално осигуряване срещу
злополуки (DGUV).
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Разбирането, че безопасността и здравето са неразделна
част от ученето през целия живот, е ръководно начало
в работата на ENETOSH. Поради това безопасността и
здравето присъстват във всички области на образованието
— от детската градина и училището през първоначалното
професионално обучение и висшето образование до
непрекъснатото професионално обучение.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• Лектори и обучаващи лица от институции за осигуряване
срещу злополуки в Европа
• Преподавателски персонал от общообразователното и
професионалното обучение (персонал в детски ясли,
учители, инструктори, университетски преподаватели,
обучаващи лица на свободна практика)
• Популяризатори и органи/лица, отговорни за
разработването на политики (представители на
сдружения, министерства, социални партньори,
Европейската комисия)

ЦЕЛИ
Дейностите на нашата мрежа са насочени
към стимулиране на:
1. Съвместно гарантиране на качеството
на образованието и обучението в
областта на безопасността и здравето
при работа в Европа
2. Качествено интегриране на въпросите
по безопасност и здраве при работа в
образователната система
3. Активен обмен на знания между
експертите по БЗР и експертите в
областта на образованието

ПРОДУКТИ
Интернет платформа на ENETOSH
Над 400 примера за ДОБРА ПРАКТИКА от Европа и други
части на света • Секция TOOLBOX с идеи за иновационни
методи и медии • Секция КОЙ КОЙ Е с експерти в областта
на образованието и обучението по безопасност и здраве
при работа • Връзки на ENETOSH с други мрежи • Актуални
теми • Онлайн образование • Събития и още...
Стандарт на ENETOSH за компетентност
Целта на Стандарта на ENETOSH за компетентност
е да се гарантира качественото ниво на подготовка
на инструкторите и обучаващите лица в областта
на безопасността и здравето при работа в Европа.
Стандартът обхваща следните области на компетентност:
Обучение на обучаващи лица – Безопасност и здраве
при работа – Популяризиране на здравето на работното
място – Управление на БЗР. Стандартът на ENETOSH за

компетентност е признат от 14 институции в 10 европейски
държави и се предлага на 11 езика. Той е препоръчителен
и може да се използва от образователни институции
при набирането на персонал или за следдипломна
квалификация на обучаващ персонал.
Обучение и иновации
Ежегодно международно събитие по иновационни теми
и методи във всички области на обучението, което се
провежда в Института по охрана на труда в Дрезден.

ПАРТНЬОРИ В РАМКИТЕ НА МРЕЖАТА ENETOSH

CIVOP – Център за образование, информация и услуги в областта на БЗР, Чешка република
• BAR U&F – Съвет за работна среда по сектори – Образование и изследвания, Дания
• Университет „Лойфана“, Люнебург, Германия • BG BAU – Институт за задължително
осигуряване и предотвратяване на злополуки в строителството, Германия • BGW – Институт
за задължително осигуряване и предотвратяване на злополуки в здравеопазването,
Германия • ISPESL – Национален институт по безопасност на труда и предотвратяване на
злополуки, Италия • LDRMT – Орган за обучение към пазара на труда в Литва • Научна група
по безопасност, Технически университет Делфт, Нидерландия • AUVA – Работнически съвет
по обезщетенията, Австрия • NIOM – Институт по трудова медицина „Нофер“, Полша • FIOH
– Финландски институт за здраве при работа • ISGÜM – Център за безопасност и здраве
при работа, Турция • CIOP-PIB – Централен институт по охрана на труда – Национален
изследователски институт, Полша • Социално осигуряване срещу злополуки в държавния
сектор, Северен Рейн-Вестфалия, Германия • BAuA – Федерален институт по безопасност
и здраве при работа, Германия • DGB Bildungswerk, Германия • LAS – Инспекция по труда,
Бранденбург, Германия • HSL – Лаборатория за безопасност и здраве, Обединено кралство

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

• MOSHA – Македонска асоциация за безопасност и здраве при работа •

безопасност и здраве при работа • Институт за задължително осигуряване

BMASK – Федерално министерство на труда, Социална политика и защита

и предотвратяване на злополуки в машиностроенето и металургичната

на потребителите, Инспекция по труда, Австрия • htl Donaustadt, Австрия •

промишленост, Германия • Институт за безопасност и инженерна екология

TÜV SÜD, Германия • Хановерски университет, Следдипломна квалификация

към факултета по материалознание и технологии в Трнава, Словашки

по ергономия и трудови отношения, Германия • VUBP – Изследователски

технологичен университет • FTF – Конфедерация на профсъюзните

институт по безопасност на труда, Чешка република • Нотингамски

организации, Дания • Училище Ханзенберг, Дания • Технически университет

университет, Институт по работа, здраве и организации, Обединено кралство

„Георге Асаки“, Румъния • Хамбургски университет, Факултет по педагогика,

• Prevent, Белгия• SUVA – Швейцарски фонд за застраховане срещу злополуки

психология и кинезиология, Германия

• Фондация ROMTENS, Румъния • AIAS – Италианска професионална
асоциация за околна среда и сигурност • AWO – Държавна асоциация в

ENETOSH е партньор на Европейската мрежа на професионалните

Саксония, Германия • „Алфредо Соейро“, Университет в Порто, Португалия

организации за безопасност и здраве при работа (ENSHPO) и на световната

• „Луис Фрейтас“, Университет в Лусофона, Португалия • „Мануел Мадуро

мрежа на наградата „Робърт У. Кембъл“, Национален съвет за сигурност

Роксо“, Португалия • EFBWW – Европейска федерация на строителните

(NSC), САЩ.

работници и дърводелците • Мюнхенски университет, Институт за трудова,

Координатор на ENETOSH: Институт по охрана на труда към Немската схема

социална и екологична медицина, Германия • KOSHA – Корейска агенция за

за социално осигуряване срещу злополуки (DGUV).
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