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Darbuotojų saugos ir sveikatos švietimo bei mokymo
europinis tinklas (ENETOSH) yra pirmasis ir kol kas
vienintelis tinklas, suteikiantis galimybę sistemingai
keistis patirtimi saugos ir sveikatos apsaugos mokymo ir
kvalifikacijos kėlimo srityse.
Tinklas įsteigtas gavus Europos Komisijos finansinę
paramą pagal LEONARDO DA VINCI programą, vykdytą
nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn. Projektas pradėtas įgyvendinti kartu su 13 partnerių iš 10 šalių.
Šiandien ENETOSH veikloje dalyvauja per 40 partnerių
iš 16 Europos šalių ir Pietų Korėjos. Tinklą koordinuoja
Vokietijos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo
Darbo ir sveikatos institutas (DGUV).

Ekspertų forumai
skirti įvairiems švietimo sistemos lygmenims
DSS ekspertai

FORUMAS

Švietimo
ekspertai

Vaikų darželis / mokykla
Pirminis profesinis mokymas
Aukštasis mokslas
Profesinės kvalifikacijos kėlimas
Mokymasis visą gyvenimą

ENETOSH veikla grindžiama principu, kad sauga ir sveikata yra
svarbūs mokymosi visą gyvenimą aspektai, todėl ENETOSH
apima visas švietimo sritis – nuo vaikų darželių iki mokyklų, pirminio profesinio mokymo įstaigų, aukštųjų mokyklų ir profesinės
kvalifikacijos kėlimo sistemų.

TIKSLINĖS GRUPĖS
• Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų institucijų Europoje
instruktoriai ir lektoriai.
• Bendrojo ir profesinio lavinimo sistemos personalas (lopšelių
darbuotojai, mokytojai, instruktoriai, aukštųjų mokyklų mokytojai, laisvai samdomi lektoriai).
• Informaciją teikiantys asmenys ir politikai (sąjungų atstovai,
ministrai, socialiniai partneriai, ES Komisija).

TIKSLAI
Mūsų tinklo veikla siekiama remti:

1.

Bendrąjį saugos ir sveikatos apsaugos
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kokybės
užtikrinimą Europoje.

2. Kokybišką saugos ir sveikatos apsaugos
integraciją į švietimo sistemą.

3. Aktyvų DSS srities ir švietimo specialistų
keitimąsi patirtimi.

PRODUKTAI

ENETOSH interneto platforma
Skiltyje GOOD PRACTICE pateikiama per 400 gerosios patirties
pavyzdžių iš visos Europos ir kitų pasaulio šalių. Skiltyje TOOLBOX
(ĮRANKINĖ) galima rasti pažangių metodų ir įvairialypės informacijos •
Skiltyje WHO IS WHO (KAS YRA KAS) nurodomi darbuotojų saugos ir
sveikatos srities mokymo specialistai • Kitos platformos skiltys yra šios:
„Network connections“ („Tinklo ryšiai“), „Hot topics“ („Aktualios temos“),
„Education online“ („Švietimas internetu“), „Events and more...“ („Įvykiai
ir kt.“).
ENETOSH kompetencijos standartas
ENETOSH kompetencijos standartu siekiama užtikrinti aukštą Europoje dirbančių saugos ir sveikatos srities instruktorių ir lektorių mokslo
kokybę. Standartas apima šias kompetencijos sritis: instruktorių mokymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, saugių darbo vietų rėmimo, DSS

valdymo. ENETOSH kompetencijos standartą pripažįsta 14 institucijų
iš 10 Europos šalių, jis parengtas 11 kalbų. Šis standartas yra rekomendacinio pobūdžio; jį gali taikyti švietimo institucijos, įdarbindamos
mokymo personalą arba įgyvendindamos šio personalo nuolatinio
profesinio tobulinimo programas.
Mokymai ir naujovės
Kasmetinis Darbo ir sveikatos instituto Dresdene rengiamas tarptautinis renginys, kuriame nagrinėjamos naujos temos ir metodai, susiję su
visomis mokymo, sritimis.

Partneriai ENETOSH tinkle
CIVOP – DSS švietimo, informavimo ir paslaugų centras, Čekija • BAR U&F – Saugos tarybos sektorius švietimui ir mokslo tyrimams, Danija • Leuphana universitetas
Liuneburge, Vokietija • BG BAU – Valstybinio draudimo ir apsaugos nuo nelaimingų
atsitikimų statybos pramonėje institucija, Vokietija • BGW – Draudimo ir apsaugos
nuo nelaimingų atsitikimų sveikatos ir socialinio aprūpinimo profesinė sąjunga, Vokietija • ISPESL – Valstybinis profesinės saugos ir prevencijos institutas, Italija •
LDRMT – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba • Saugos mokslo grupė prie Delfto
technikos universiteto, Nyderlandai • AUVA – Bendrasis socialinis draudimas nuo
profesinės rizikos, Austrija • NIOM – Noferio profesinės medicinos institutas, Lenkija
• FIOH – Suomijos profesinės sveikatos institutas • ISGÜM – Profesinės saugos ir
sveikatos centras, Turkija • CIOP-PIB – Centrinis darbo saugos institutas, Nacionalinis mokslinių tyrimų institutas, Lenkija • Įstatymais reglamentuojamas draudimas
nuo nelaimingų atsitikimų viešajame sektoriuje, NRW, Vokietija • BAuA – Federalinis
darbuotojų saugos ir sveikatos institutas, Vokietija • DGB Bildungswerk, Vokietija •
LAS – Brandenburgo darbo inspekcija, Vokietija • HSL – Sveikatos ir saugos labora-
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torija, JK • MOSHA – Makedonijos darbuotojų saugos ir sveikatos asociacija • BMASK – Darbo inspekcija prie Federalinės darbo, socialinių
reikalų ir vartotojų apsaugos ministerijos, Austrija • htl Donaustadt,
Austrija • TÜV SÜD, Vokietija • Hanoverio universitetas, papildomos
ergonomikos ir žmonių profesinių santykių srities studijos, Vokietija •
VUBP – Darbuotojų saugos mokslinių tyrimų institutas, PRI, Čekija •
Notingamo universitetas, Darbo, sveikatos ir organizacijų institutas, JK
• Prevent, Belgija • SUVA – Šveicarijos nelaimingų atsitikimų draudimo fondas • ROMTENS fondas, Rumunija • AIAS – Italijos darbuotojų
aplinkos ir saugos asociacija • AWO – Saksonijos valstybinė asociacija,
Vokietija • Alfredo Soeiro, Porto universitetas, Portugalija • Luis Freitas,
Lusofonos universitetas, Portugalija • Manuel Maduro Roxo, Portugalija
• EFBWW – Europos statybos ir medienos pramonės darbuotojų federacija • Miuncheno universitetas, Profesinės, socialinės ir aplinkos medicinos institutas, Vokietija • KOSHA – Korėjos darbuotojų saugos ir svei-

katos agentūra • Įstatymais reglamentuojamo draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų darbo ir jų prevencijos inžinerijos ir metalų pramonėje institucija, Vokietija • Saugos ir aplinkos inžinerijos institutas prie Trnavos
medžiagotyros ir technologijų fakulteto, Slovakijos technikos universitetas • FTF – Specialistų konfederacijos profesinė sąjunga, Danija • Hansenbergo mokykla, Danija • Gheorghe Asachi technikos universitetas,
Rumunija • Hamburgo universitetas, Švietimo mokslų, psichologijos ir
kineziologijos fakultetas, Vokietija
ENETOSH yra Europos saugos ir sveikatos specialistų organizacijų tinklo (ENSHPO) ir Roberto W. Campbello premijų fondo prie Nacionalinės
saugos tarybos (NSC), JAV, partneris.
ENETOSH koordinatorius: Vokietijos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo Darbo ir sveikatos institutas (DGUV)

KONTAKTAI
Vokietijos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio
draudimo Darbo ir sveikatos institutas
Koenigsbruecker Landstraße 2 | D-01109 Dresden
Dr. Ulrike Bollmann
Telefon: +49 351 457 1510
El. paštas: ulrike.bollmann@dguv.de

www.enetosh.net

