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Evropska mreža za izobraževanje in usposabljanje za
varnost in zdravje pri delu (ENETOSH) ponuja prvo in do
zdaj edino platformo za sistematično izmenjavo znanja o
izobraževanju in usposabljanju iz varnosti in zdravja pri
delu.
Mreža je bila z denarno podporo Evropske komisije vzpostavljena kot del programa LEONARDO DA VINCI od
oktobra 2005 do septembra 2007. Projekt se je začel s 13
partnerji iz 10 držav.
Danes je v mrežo ENETOSH vključenih več kot 40
partnerjev iz evropskih držav in Južne Koreje. Mrežo
usklajuje Inštitut za delo in zdravje nemške zavarovalnice
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).

IZVEDENSKI FORUMI
za različne ravni izobraževalnega sistema
Strokovnjaki za
varnost in zdravje
pri delu

forum

Strokovnjaki za
izobraževanje

Vrtec/šola
Začetno poklicno usposabljanje
Višje izobraževanje
Nadaljnje poklicno usposabljanje
Vseživljenjsko učenje

Mnenje, da sta varnost in zdravje sestavna dela
vseživljenjskega učenja, je vodilo mreže ENETOSH, zato ta
pokriva vsa področja izobraževanja, od otroškega vrtca do
šole, začetnega poklicnega usposabljanja in visokošolskega
izobraževanja do nadaljnjega poklicnega usposabljanja.

CILJNE SKUPINE
• Predavatelji in učitelji iz ustanov za nezgodno zavarovanje v
Evropi,
• vzgojno osebje v splošnem in poklicnem izobraževanju
(osebje v vrtcih, učitelji, inštruktorji, univerzitetni predavatelji,
svobodni učitelji),
• oblikovalci javnega mnenja in politik (predstavniki združenj,
ministrstva, socialni partnerji, Evropska komisija).

CILJI
Dejavnosti naše mreže spodbujajo:
1. skupno zagotavljanje kakovosti
izobraževanja in usposabljanja za varnost
in zdravje pri delu v Evropi,
2. visokokakovostno vključevanje varnosti in
zdravja pri delu v izobraževalni sistem,
3. dejavno izmenjavo znanja med strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu
ter izobraževanja.

PROIZVODI

nov iz 10 evropskih držav in je na voljo v 11 jezikih. Velja kot
priporočilo, izobraževalne ustanove pa ga lahko uporabljajo pri
kadrovanju ali dodatnem izobraževanju učnega osebja.

Spletna platforma ENETOSH
Več kot 400 primerov DOBRE PRAKSE iz Evrope in od
drugod – ORODJA z zamislimi za inovativne metode in medije
• KDO JE KDO s strokovnjaki s področja izobraževanja in usposabljanja za varnost in zdravje pri delu • Omrežne povezave
• Aktualne teme • Spletno izobraževanje • Dogodki in drugo ...

Usposabljanje & inovacije
To je vsakoletna mednarodna prireditev o inovativnih temah in
metodah z vseh področij usposabljanja, ki poteka na „Inštitutu
za delo in zdravje“ v Dresdnu.

Standard usposobljenosti ENETOSH
Namen standarda usposobljenosti ENETOSH je zagotoviti kakovost inštruktorjev in učiteljev s področja varnosti in
zdravja pri delu v Evropi. Standard zajema naslednja področja
usposobljenosti: usposabljanje učiteljev, varnost in zdravje pri
delu, promocija zdravih delovnih mest, upravljanje varnosti pri
delu. Standard usposobljenosti ENETOSH priznava 14 usta-

PARTNERJI V MREŽI ENETOSH
CIVOP – Izobraževalni, informacijski in storitveni center za varnost in zdravje pri delu, Češka
republika • BAR U&F – svetovanje o delovnem okolju v izobraževalnem in raziskovalnem
sektorju, Danska • Univerza Leuphana Lüneburg, Nemčija • BG BAU – Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (Zavod za obvezno nezgodno zavarovanje in preventivo v gradbeništvu),
Nemčija • BGW – Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Zavod
za obvezno nezgodno zavarovanje in preventivo v zdravstvenih in socialnih službah), Nemčija
• ISPESL – Nacionalni inštitut za varstvo pri delu in preventivo, Italija • LDRMT – Litovski
inštitut za izobraževanje in usposabljanje v gospodarstvu in na trgu delovne sile • Safety
Science Group (Skupina za varno znanost) s tehnične univerze v Delftu, Nizozemska • AUVA
– Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Splošni zavod za nezgodno zavarovanje), Avstrija
• NIOM – Noferjev inštitut za medicino dela, Poljska • FIOH – Finski inštitut za zdravje pri
delu • ISGÜM – Center za varnost in zdravje pri delu, Turčija • CIOP-PIB – Centralni inštitut
za varstvo pri delu – Nacionalni inštitut za raziskave, Poljska • Unfallkasse NRW (Nezgodna
zavarovalnica Severno Porenje - Vestfalija), Nemčija • BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Zvezni zavod za varstvo pri delu in medicino dela), Nemčija • DGB
Bildungswerk (Izobraževalni center Nemške sindikalne zveze), Nemčija • LAS – Landesamt

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice
für Arbeitsschutz (Deželni urad za varstvo pri delu), Nemčija • HSL – Health and

agencija za varnost in zdravje pri delu) • Maschinenbau und Metall-Berufsgenos-

Safety Laboratory (Laboratorij za varnost in zdravje pri delu), Združeno kraljestvo

senschaft (Zavod za obvezno nezgodno zavarovanje in preventivo v strojegradnji

• MOSHA – Makedonsko združenje za zaščito pri delu • BMASK – Zvezno

in kovinskopredelovalni industriji), Nemčija • Inštitut za varstveni in okoljski

ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov, Delovna inšpekcija,

inženiring na Fakulteti za vede o materialih in tehnologijo v Trnavi, Slovaška

Avstrija • HTL Donaustadt, Avstrija • TÜV SÜD, Nemčija • Univerza Hannover,

republika • FTF – Sindikalna zveza strokovnjakov, Danska • Hansenbergova šola,

nadaljevalni študij ergonomije in delovnih odnosov, Nemčija • VUBP – Razisko-

Danska • Tehnična univerza Gheorghe Asachi, Romunija • Univerza Hamburg,

valni inštitut za varstvo pri delu, Češka republika • Univerza Nottingham, Institute

Fakulteta za izobraževalne znanosti, psihologijo in kineziologijo, NemčijaNagrada

Work, Health & Organisations (Inštitut za delo, zdravje in organizacije), Združeno

LEONARDO 2009: Inovacije v praksi

kraljestvo • Prevent, Belgija • SUVA – Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
(Švicarska nezgodna zavarovalnica) • Fundacija ROMTENS, Romunija • AIAS

ENETOSH je partner Evropske mreže poklicnih organizacij za varnost in zdravje

– Italijansko poklicno združenje za okolje in varnost • AWO – Arbeiterwohlfahrt

pri delu (European Network for Safety and Health Professional Organisations –

Sachsen (Delavsko socialno skrbstvo), Nemčija • Alfredo Soeiro, Univerza Porto,

ENSHPO) in svetovne mreže Robert W. Campbell Award, Svet za nacionalno

Portugalska • Luis Freitas, Univerza Lusofona, Portugalska • Manuel Maduro

varnost (National Safety Council - NSC), ZDA.

Roxo, Portugalska • EFBH – Evropsko združenje gradbenih in gozdnih delavcev
• Univerza München, Inštitut za medicino dela ter socialno in okoljsko medicino,

Koordinator mreže ENETOSH: Inštitut za delo in zdravje nemške zavarovalnice

Nemčija • KOSHA – Korean Occupational Safety and Health Agency (Korejska

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
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