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Tööohutuse ja töötervishoiu hariduse ning koolituse Euroopa
võrk ENETOSH pakub esimesena ning seni ainsana süstemaatilist tööohutuse ja töötervishoiu alase hariduse ja koolituse
teadmiste vahetuse platvormi.
Euroopa Komisjon toetas võrgu väljatöötamist LEONARDO DA
VINCI programmi raames 2005. aasta oktoobrist 2007. aasta
septembrini. Projekti alguses osales selles 13 partnerit 10
liikmesriigist.
Täna osalevad ENETOSHi töös enam kui 40 partnerit 16 Euroopa riigist ja Lõuna-Koreast. Võrgu koordinaator on Saksa
õnnetusjuhtumikindluste (DGUV) töö ja tervishoiu instituut.

EKSPERTIDE FOORUMID
haridussüsteemi eri astmetele
Tööohutuse ja
töötervishoiu
eksperdid

foOrum

Lasteaed/kool
Kutsealusõpe
Kõrgharidus
Kutsealane täiendkoolitus
Elukestev õpe

Hariduseksperdid

ENETOSH lähtub oma töös põhiideest, et tööohutus ja töötervishoid
on elukestva õppe oluline osa, ning seetõttu hõlmab tema töö kõiki
hariduse valdkondi lasteaiast kooli, esmase kutseõppe, kõrghariduse
ning kutsealase täiendkoolituseni.

SIHTRÜHMAD
• Euroopa õnnetusjuhtumi kindlustuse eest vastutava asutuste
lektorid ja koolitajad
• Üld- ja kutseõppeasutuste haridustöötajad (lasteaiakasvatajad,
õpetajad, koolitajad, ülikoolide lektorid, vabakutselised koolitajad)
• Mõjutajad ja poliitikakujundajad (assotsiatsioonide, ministeeriumite, sotsiaalpartnerite, Euroopa Komisjoni esindajad)

EESMÄRGID
Võrgustikutegevused edendavad
1.

tööohutuse ja töötervishoiu koolituse ja
hariduse ühtse kvaliteedi tagamist;

2. ohutuse ja tervishoiu täisväärtuslikku
lõimimist haridus- ja koolitussüsteemi;
3. haridusvaldkonna ja tööohutuse ja
töötervishoiu ekspertide teadmiste vahetust.

TOOTED

ENETOSHi internetiplatvorm
Üle 400 HEA TAVA näidet Euroopast ja kogu maailmast – TÜÜRIISTAKAST, mis sisaldab innovaatilisi meetodeid ja meediume
•  KES ON KES töötervishoiu ja tööohutuse koolituse ja jätkuõppe
ekspertide välimääraja • võrguühendused • Aktuaalsed teemad •
Võrgupõhine haridus • Sündmused ja palju muud...
ENETOSHi pädevusnõuded
ENETOSHi pädevusnõuete eesmärk on Euroopa tööohutuse ja
töötervishoiu koolitajate kvaliteedi tagamine Nõuded kehtivad
järgmistele pädevusvaldkondadele: koolitajate koolitamine – tööohutus ja töötervishoid; tervishoiu edendamine töökohal; tööohutuse
ja töötervishoiu juhtimine. Pädevusnõudeid on tunnustanud 14
asutust 10 Euroopa riigis ning need on saadaval 11 keeles. ENETOSHi

nõuded on soovituslikud, ning neid saab kasutada värbamisel või
koolitajate täiendkoolituseks.
Koolitus ja innovatsioon
Igaaastane rahvusvaheline koolitusvaldkonna innovatsiooni ja selle
meetodeid käsitlev üritus, mida korraldatakse Dresdenis Töö ja
tervishoiu instituudis.

ENETOSHI VÕRGUSTIKU PARTNERID
CIVOP – Tööohutuse ja töötervishoiu haridus-, teabe- ja teeninduskeskus,
Tšehhi Vabariik • BAR U&F – hariduse ja teaduse töökeskkonna nõukogu,
Taani • Lüneburgi Leuphana Ülikool, Saksamaa • BG BAU – Ehitustööstuse kutseliit, Saksamaa • BGW – Tervishoiuteenuste ja –kaitse kutseliit, Saksamaa • ISPESL – Riiklik tööohutuse ja ennetamise instituut, Itaalia • LDRmT
– Leedu tööjõu koolituskeskus • Ohutuse teadusgrupp Delfti tehnikaülikoolis,
Madalmaad • AUVA – Õnnetusjuhtumite kindlustusasutus, Austria • NIOm –
Noferi töötervishoiu instituut, Poola • FIOH – Soome töötervishoiu instituut •
ISGÜm – Tööohutuse ja töötervishoiu keskus, Türgi • CIOP-PIB – tööohutuse
instituut, Riiklik Teadusinstituut, Poola • Õnnetusjuhtumikindlustus NRW,
Saksamaa • BAuA – Riiklik tööohutuse ja töötervishoiu instituut, Saksamaa
• DGB Bildungswerk, Saksamaa • LAS – Brandenburgi tööinspektsioon, Saksamaa • HSL – Tööohutuse ja töötervishoiu labor, Ühendkuningriik • mOSHA
– Makedoonia tööohutuse ja töötervishoiu liit • BmASK – Tööinspektsioon,
Töö-, sotsiaal-, ja tarbijakaitse ministeerium, Austria • htl Donaustadt, Aus-

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

tria • TÜVSÜD, Saksamaa • Hannoveri Ülikool, tööalase ergonoomika ja inimsuhete täiendkoolitus, Saksamaa • VUBP –Tööohutuse teadusinstituut, Tšehhi Vabariik • Nottinghami Ülikool,
Töö-, tervishoiu- ja organisatsiooniinstituut, Ühendkuningriik •
Prevent, Belgia • SUVA – Šveitsi õnnetusjuhtumite kindlustusfond
• ROmTENS fond, Rumeenia • AIAS – Itaalia keskkonna ja ohutuse
kutseorganisatsioon • AWO – Saksimaa töökindlustus, Saksamaa
• Alfredo Soeiro, Porto Ülikool, Portugal • Luis Freitas, Lusofona
Ülikool, Portugal • Manuel Maduro Roxo, Portugal • EFBH – Euroopa ehitus ja puutööliste ühendus • Müncheni Ülikool. Töö-,
sotsiaal- ja keskkonnatervishoiu instituut, Saksamaa • KOSHA
– Korea tööohutuse ja töötervishoiu agentuur • Masinaehituse
ja metallitööstuse kutseliit, Saksamaa • Trnava Tehnikaülikooli
ohutuse- ja keskkonnatehnika instituut, Slovakkia • FTF – Taani
oskustööliste konföderatsioon, Taani • Hansenbergi kool, Taani •

Gheorghe Asachi Tehnikaülikool, Rumeenia • Hamburgi Ülikool,
Kasvatusteaduskond, psühholoogia ja liikumisteadused, Saksamaa.
ENETOSH on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Töötajate Organisatsioonide Võrgustiku (ENSHPO) ja Robert W. Campbelli
auhinna rahvusvahelise võrgustiku, (USA Riiklik Ohutusnõukogu,
NSC) koostööpartner.
ENETOSHi koordinator: Saksa õnnetusjuhtumikindluste (DGUV)
töö ja tervishoiu instituut.

KONTAKT
Saksa õnnetusjuhtumikindluste (DGUV)
töö ja tervishoiu instituut.
Koenigsbruecker Landstraße 2 | D-01109 Dresden
Dr. Ulrike Bollmann
Telefon: +49 351 457 1510
Email: ulrike.bollmann@dguv.de

www.enetosh.net

