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Въведение 
Проектът обединява университетски преподаватели, 
студенти, младежи и представители на организации с 
нестопанска цел от България, Турция, Нидерландия, 
Латвия и Румъния, работещи по актуалната тематика 
за здравословните и безопасните условия на труд, 
промените на работното място и новите рискови 
фактори, оценката на професионалния риск, 
установяването на култура по превенция с оглед 
опазване на здравето на специалистите и мотивация 
при работа. 
 

Основни цели на проекта 
1. Изследвания, обмен на знание и добри 
практики в областите: рискови фактори на работното 
място и методика за оценка на риска, политики в 
областта на безопасните и здравословните условия 
на труд в ЕС и България, кампания в социалните 
мрежи, разработване на стратегии и отстояване на 
права и гражданска позиция 
2. Обмен на добри практики за интерактивни 
педагогически методи в областта на безопасността и 
здравето на работното място 
3. Провеждане на семинар в гр. Бурса, Турция с 
участници младежи от България, Нидерландия, 
Турция, Латвия, Румъния.  

Резултати 
1. Проведено емпирично проучване в сектор „транспорт“ в България за 
психосоциални рискови фактори на работното място в условия на COVID-19 
2. Проведено емпирично проучване сред студенти за обучението в условия 
на COVID-19 
3. Популяризирани резултати от проведените изледвания чрез научни 
публикации и презентации 
4. Разпространени резултати в Европейската мрежа за иновации на 
работното място (EUWIN) 
5. Проведен семинар в гр. Бурса за 10 дни /21.08- 30.08.2021/, обменено 
знание и добри практики за безопасност и здраве на работното място. 
Участници в международния семинар: 36 младежи от държавите по проекта 
Участници за ТУ- Варна: д-р инж. Магдалена Парчева – Ръководител група, 
членове на Студентски съвет: Дария Василева, Веселин Сардовски, Християн 
Витанов 

Заключение 
Резултатите от дейността по проекта са свързани 
от една страна с проведени теоретични и 
емпирични проучвания, а от друга страна с 
образователна дейност и международно 
партньорство с организациите по проекта, с 
европейски мрежи и университети. 
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