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Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ENETOSH)
nabízí první a doposud jedinou platformu pro systematickou výměnu znalostí o otázkách vzdělávání a odborné
přípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Síť byla zřízena za finanční podpory Evropské komise
v rámci programu LEONARDO DA VINCI v období od
října 2005 do září 2007. Projekt začal se 13 partnery z 10
zemí.
V současné době se projektu ENETOSH účastní více
než 40 partnerů z 16 evropských zemí a Jižní Korey. Síť
koordinuje Institut práce a zdraví německého zákonného
úrazového pojištění (DGUV).

EXPERTNÍ FÓRA
pro různé úrovně systému vzdělávání
Odborníci
na BOZP

Fórum
Školka/škola
Základní odborné vzdelávání
Vysokoškolské vzdelávání
Další odborné vzdelávání
Celoživotní vzdelávání

Pedagogictí
odborníci

Vedoucím principem práce sítě ENETOSH je myšlenka, že
bezpečnost a zdraví jsou nedílnou součástí celoživotního
vzdělávání, a proto práce sítě zahrnuje všechny oblasti
vzdělávání od školky a školy přes základní odborné vzdělávání,
vysokoškolské vzdělávání až po další odborné vzdělávání.

CÍLOVÉ SKUPINY
• přednášející a instruktoři z úrazových pojišťoven v Evropě
• pedagogičtí pracovníci v oblasti všeobecného a odborného
vzdělávání (vychovatelky ve školkách, učitelé, instruktoři,
přednášející na vysokých školách, samostatně činní
instruktoři)
• multiplikátoři a rozhodující politické subjekty (zástupci
sdružení, ministerstva, sociální partneři, Komise EU)

CÍLE
Činnost naší sítě podporuje tyto oblasti:
1. Společné zajišťování kvality vzdělávání a
odborné přípravy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v Evropě.
2. Vysoce kvalitní začleňování otázek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do
systému vzdělávání.
3. Aktivní výměna znalostí mezi oblastí
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
pedagogickými odborníky.

PRODUKTY

Internetová platforma ENETOSH
Více než 400 příkladů SPRÁVNÉ PRAXE z Evropy a zbytku
světa – SOUBOR NÁSTROJŮ s náměty pro inovační metody a
prostředky • KDO JE KDO s odborníky v sektoru vzdělávání a
odborné přípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci •
Propojení v rámci sítě • Aktuální témata • Vzdělávání on-line • Akce
a další …

Standard kompetence ENETOSH
Standard kompetence ENETOSH má zajistit kvalitu instruktorů a
školitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě.
Standard zahrnuje tyto oblasti kompetence: odborná příprava
školitele – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – zdravotní
osvěta na pracovišti – management bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci. Kompetenční standard ENETOSH uznalo 14 institucí
z 10 evropských zemí a standard je k dispozici v 11 jazycích.
Jedná se o doporučení a vzdělávací instituce mohou tento standard využívat pro účely náboru a průběžného odborného rozvoje
pedagogických pracovníků.

Odborná příprava a inovace
Každoroční mezinárodní akce věnovaná inovačním tématům a
metodám ze všech oblastí odborné přípravy, která se koná při
Institutu zdraví a práce v Drážďanech.

PARTNEŘI SÍTĚ ENETOSH
CIVOP – Centrum vzdělávání, informací a služeb v oblasti BOZP, Česká republika • BAR U&F – Rada pro pracovní prostředí v sektorech výchovy a výzkumu,
Dánsko • Univerzita Leuphana, Lueneburg, Německo • BG BAU – Instituce pro
zákonné úrazové pojištění a prevenci ve stavebnictví, Německo • BGW – Instituce pro zákonné úrazové pojištění a prevenci ve zdravotnictví a sociálních
službách, Německo • ISPESL – Národní institut pro bezpečnost práce a prevenci,
Itálie • LDRMT – Litevský úřad pro odbornou přípravu na trhu práce • Skupina Safety Science Group, Technická univerzita Delft, Nizozemsko • AUVA – Všeobecná
pojišťovna pro pracující, Rakousko • NIOM – Noferův institut pro pracovní lékařství,
Polsko • FIOH – Finský institut pro zdraví při práci • ISGÜM – Centrum pro zdraví
a bezpečnost při práci, Turecko • CIOP-PIB – Ústřední institut pro ochranu při
práci – národní výzkumný ústav, Polsko • NRW, sociální úrazové pojištění pro
veřejný sektor, Německo • BAuA – Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, Německo • DGB Bildungswerk, Německo • LAS – Úřad inspekce
práce, Braniborsko, Německo • HSL – Laboratoř pro zdraví a bezpečnost, Spo-
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jené království • MOSHA – Makedonské sdružení pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci • BMASK – Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele, inspekce práce, Rakousko • htl
Donaustadt, Rakousko • TÜV SÜD, Německo • Univerzita Hannover,
další vzdělávání v oblasti ergonomie a mezilidských vztahů při práci,
Německo • VÚBP – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Česká
republika • Univerzita Nottingham, Ústav práce, zdraví a organizace,
Spojené království • Prevent, Belgie • SUVA – Švýcarský fond úrazového pojištění • Nadace ROMTENS, Rumunsko • AIAS – Italské
profesní sdružení pro životní prostředí a bezpečnost • AWO – Státní
sdružení Sasko, Německo, • Alfredo Soeiro, Univerzita Porto, Portugalsko • Luis Freitas, Univerzita Lusofona, Portugalsko• Manuel Maduro Roxo, Portugalsko • EFBWW – Evropská federace pracovníků
ve stavebnictví a dřevoprůmyslu • Univerzita Mnichov, Ústav pracovního, sociálního a environmentálního lékařství, Německo • KOS-

HA – Korejská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
• Ústav zákonného úrazového pojištění a prevence ve strojírenství a
kovozpracujícím průmyslu, Německo • Ústav bezpečnosti a environmentálního inženýrství při fakultě materiálů a technologie v Trnavě,
Slovenská technická univerzita • FTF – Odborový svaz odborných
pracovníků, Dánsko • Hansenbergská škola, Dánsko • Technická univerzita Gheorghe Asachiho, Rumunsko • Univerzita Hamburg, fakulta
pedagogických věd, psychologie a kineziologie, Německo
ENETOSH je partnerem Evropské sítě organizací odborníků v oblasti
BOZP (ENSHPO) a celosvětové sítě Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA.
Koordinátor ENETOSH: Institut práce a zdraví německého zákonného úrazového pojištění (DGUV)
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