
TOY for Inclusion sa odkláňa od pohľadu, podľa ktorého sú niektoré deti a rodiny  ťažšie dostupné. Namiesto toho 
prináša služby tam, kde sú potrebné. Podporuje medzisektorovú spoluprácu, flexibilné riešenia a kontextualizovanú 

odpoveď na špecifické potreby malých detí (vo veku od 0 do 8 rokov) a ich rodín. 

SOCIÁLNA INKLÚZIA ZAČÍNA VTEDY, KEĎ SA MALÉ DETI CHCÚ SPOLU HRAŤ 

Toys To Share
Play To Care

Lepší prístup detí zo 
zraniteľného prostredia 0-6) 
k inkluzívnemu a kvalitnému 

prostrediu v rámci predprimárnej 
starostlivosti a zlepšenie ich 

skúseností s predochom do školy
 

Lepšie rodičovské zručnosti a 
zvýšená dôvera v lokálne služby. 
Väčšia dôvera medzi rodinami 

rôzneho kultúrneho a etnického 
pôvodu

AKTIVITY A WORKSHOPY ZA ROK

VIAC DETÍ ROČNE, KTORÉ SA UČIA A HRAJÚ

Zlepšenie úrovne 
vedomostí a zručnosti odborníkov 

z praxe a miestnych tvorcov politík, aby 
dokázali lepšie pracovať so všetkými deťmi a 

rodinami a pre ne

sa zúčastnilo aktivít organizovaných v 
požičovniach hračiek

Workshopy a podujatia zahŕňali: 
podporu rodičov, medzigeneračné 
aktivity, workshopy výučby 
remesiel a výroby hračiek, 
informačné stretnutia pre 
rodičov v spolupráci s ostatnými 
komunitnými službami.

sa zapojili do aktivít v požičovniach 
hračiek

DETÍ 

Viac ako 30% 
detí pochádzalo zo 
zraniteľných skupín

% RODIČIA & STARÍ 
RODIČIA 

2000

4000

ODBORNÍKOV Z PRAXE
300 JZO ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN

workshopov a 
podujatí250

20%



ČO ROBÍ TOY FOR INCLUSION? 
Projekt posilňuje integráciu a sociálnu súdržnosť prepájaním detí a rodín z rozličných prostredí. Osobitný dôraz kladie 
na rómske komunity. Vytvorením požičovní hračiek na miestnej úrovni poskytuje TOY for Inclusion príležitosti na 
integráciu a rozvoj detí, dospelých a celých komunít.

www.toy4inclusion.eu
#TOY4Inclusion

Partneri v projekte

Európska komisia podporila vytvorenie tejto publikácie, no neznamená 
to, že schvaľuje jej obsah, ktorý odráža iba názory jej autorov, a 
Komisia nezodpovedá za spôsob, akým boli informácie obsiahnuté v 
tejto publikácii použité.

CHCETE SI OTVORIŤ POŽIČOVŇU 
HRAČIEK?
Naším snom je, aby požičovne hračiek fungovali v 
každom meste Európy s tým, že  miestne orgány 
začlenia prístup TOY for Inclusion do svojich 
inkluzívnych vzdelávacích politík. Chcete sa zapojiť?

Kontaktujte nás na adrese  info@reyn.eu.

Projekt TOY for Inclusion funguje v:  
Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, 
na Slovensku, v Slovinsku a v Turecku

ČO SÚ POŽIČOVNE HRAČIEK?
Požičovne hračiek sú neformálne, vysoko 
kvalitné inkluzívne priestory, kam sa deti a 
ich rodiny chodia spolu zahrať, stretnúť a 
zúčastňujú sa na tvorivých a spoločenských 
aktivitách. Osobitná pozornosť sa venuje 
osloveniu rómskych rodín, rodín migrantov a 
sociálne znevýhodnených rodín. Organizujú 
sa v nich činnosti spojené s hraním, ktoré 
podporujú tvorivosť, zvyšujú sebadôveru a 
rozvoj sociálnych a verbálnych zručností. 
Pomáhajú tak pripravovať deti na formálne 
vzdelávanie.

Prístup TOY for Inclusion buduje rodičovské 
zručnosti a zlepšuje spoluprácu medzi 
predstaviteľmi občianskej spoločnosti a 
miestnymi agentúrami, ktoré podporujú 
blaho a vzdelávanie malých detí. Tento 
prístup podporuje aj organizovanie 
medzigeneračných aktivít pre  starších 
dospelých a malé deti. 

Infografika na podporu advokačnej činnosti 
na lokálne podujatia a semináre. Angličtina 
+ všetky národné jazyky, 300 výtlačkov v 
každej krajine

https://www.reyn.eu/toy4inclusion/

