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TOY for Inclusion je pristop, ki v skupnosti spodbuja
inkluzivno vzgojo in izobraževanje. V okoljih, kjer se izkaže
potreba, vzpostavlja storitve za otroke in njihove družine.

Pristop so skupaj s partnerji iz občinami iz osmih držav razvili
v nizozemski organizaciji International Child Development
Initiatives – ICDI. TOY for Inclusion povezuje različne sektorje
in institucije, ki v svojem okolju sodelujejo s skupnostjo in
iščejo prilagodljive rešitve in odgovore na specifične
potrebe mlajših otrok (starih 0-9 let) in njihovih  družin.

Omogoča jim prostor za igro, učenje in druženje. 

Spodbuja medgeneracijske dejavnosti ter vključuje stare
starše in druge starejše odrasle, ki živijo v izbranem okolju.

Vse to se odvija v knjižnici igrač, kot smo prostor za
otroke in družine poimenovali v iniciativi TOY for Inclusion.

Kaj je TOY for Inclusion
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Kdaj in kje smo začeli s
pristopom TOY for
Inclusion?

Leta 2017 smo začeli v osmih državah
in v treh letih v 15 okoljih vzpostavili
15 knjižnic igrač na Hrvaškem,
Madžarskem, Nizozemskem,
Slovaškem, v Italiji, Latviji, Turčiji in
Sloveniji.

V vsakem okolju deluje lokalni akcijski
tim, ki skrbi za delovanje knjižnice
igrač. Prve smo odprli januarja 2018.

Kakšna je vizija pristopa
TOY for Inclusion?

Verjamemo, da se socialna
inkluzija prične z mlajšimi
otroki in njihovim
navdušenjem nad igro in
učenjem.
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Knjižnico igrač želimo pripeljati v vsak
kraj v Evropi ter prepričati lokalne
oblasti, da pristop TOY for Inclusion
umestijo v svoje izobraževalne
programe.

Kakšne so
naše sanje?
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Knjižnica igrač je varen, neformalen prostor, ki ponuja
visokokakovostne dejavnosti za mlajše otroke (starih
0-10 let) in njihove družine.

Predstavljajo inkluziven prostor, kjer:
   - se srečujejo otroci in odrasli vseh starosti in skupaj
     preživljajo kakovosten čas ter se igrajo;

   - si lahko otroci brezplačno izposojajo
    igrače in drugo didaktično gradivo;

  - se lahko starši, stari starši in strokovni delavci v
    n eformalnem okolju učijo, izmenjujejo informacije
    o vzgoji, zgodnjem učenju in razvoju otrok.

Kaj je knjižnica
igrač?
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Dejavnosti, ki jih pripravljamo v knjižnici
igrač, temeljijo na igri in podpirajo
ustvarjalnost, povečujejo samozavest,
krepijo socialne, čustvene in verbalne
veščine ter spodbujajo potencial
vsakega otroka.
Knjižnica igrač pripomore tudi k lažjemu
prehodu iz formalnega k formalnemu
izobraževanju. To je še posebej
pomembno za otroke, ki prihajajo iz
manjšinskih skupnosti, kot so Romi,
migranti ali otroci iz socialno šibkejših
okolij. 
Ti pogosto niso vključeni v formalno
izobraževanje, zato jim v knjižnici igrač
namenjamo dodatno pozornost. Tu
imajo priložnost za učenje v varnem,
neformalnem okolju.

spletne dejavnosti za starše in otroke (ideje za
ustvarjanje, branje pravljic …);
individualna podpora družinam v stiski po telefonu
učno pomoč (po spletu ali telefonu);
mentorstvo za učitelje in pomoč pri spletnem
poučevanju;
posredovanje med šolami in družinami;
nakup potrebščin za družine, kot so hrana, zaščitna
oprema in oblačila;
nakup računalniške opreme za lažje opravljanje šolskih
obveznosti.

Knjižnica igrač je v prilagojeni obliki delovala tudi v času
epidemije bolezni Covid-19.V različnih državah smo
članom ponujali:

7



Kdo je odgovoren za
vzpostavitev
knjižnice igrač?

Pedagoški inštitut  (Slovenija), 

Open Academy Step by Step – OASbS (Hrvaška), 

Associazione 21 luglio (Italija), 

Centre for Education Initiatives – CEI (Latvija), 

Wide Open School – WOS (Slovaška),  

Partners Hungary Foundation (Madžarska) 

Federation of Mediterranean Roma Associations - Akromfed
(Turčija) 

L eger Des Heils (Nizozemska). 

V vsaki državi imamo nacionalnega koordinatorja, ki vodi
celotni proces. Koordinator ima izkušnje, znanje in že
vzpostavljeno mrežo, ki lahko pomaga pri vzpostavitvi
knjižnice igrač.

Vsak nacionalni koordinator vodi proces, izvede trening
lokalnega akcijskega tima, sodeluje z občinami in spremlja
delo v knjižnici igrač. Hkrati pa skrbi tudi za povezovanje in
koordinacijo med obstoječimi knjižnicami igrač v različnih
okoljih.

 Nacionalni partnerji v pristopu TOY for Inclusion so:

International Child Development Initiatives – ICDI (mednarodni
koordinator)

International communication is coordinated by International Step-
by-Step Association – ISSA.8

https://www.pei.si/pei_english.aspx
https://www.pei.si/pei_english.aspx
http://www.korakpokorak.hr/
https://www.21luglio.org/
http://iic.lv/about-cei/
http://www.skoladokoran.sk/en/
https://partnershungary.hu/
http://www.akromfed.org/tr/
https://www.legerdesheils.nl/
http://www.icdi.nl/
https://www.issa.nl/


V vsaki skupnosti je lokalni akcijski tim (LAT)
odgovoren za načrtovanje, oblikovanje, izvajanje
in spremljanje dejavnosti v knjižnici igrač.
Z namenom zagotavljanja vzdržnosti, poznavanja
potreb in povezovanja skupnosti je pomembno, da so
v LAT-u predstavniki različnih lokalnih institucij,
kot na primer: vzgojitelji in učitelji, vodstveni delavci
vzgojno-izobraževalnih ustanov, socialni, zdravstveni
in kulturni delavci, predstavniki lokalnih oblasti,
manjšin, staršev …

Knjižnico igrač vodi lokalni akcijski tim, celotno
storitev pa vodja (koordinator) knjižnice igrač, ki ga
financiramo s pomočjo projektov/donacij/s strani
občine. Vodja v sodelovanju z lokalnim akcijskim
timom in prostovoljci iz okolja organizira dejavnosti
v okviru knjižnice igrač, vodi administracijo in
izposojo igrač. Če je mogoče, ima vodja tudi
pomočnika.

Kaj je lokalni akcijski
tim?

Kdo dela v knjižnici
igrač?
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Knjižnice igrač se trenutno
nahajajo v centrih za skupnost,
lokalnih knjižnicah, osnovnih
šolah ali vrtcih. V večini primerov
je prostor last občine ali vzgojno-
izobraževalnega zavoda in je na
voljo brezplačno.

Lokacija knjižnic igrač je od skupnosti do
skupnosti različna. Pomembno pa je,  da
je dostopna vsem družinam, ne glede
na njihovo socialno, ekonomsko ali
kulturno ozadje.

To pomeni, da ne sme biti
organizirana v segregiranem
okolju (npr. romskem naselju, v
getih) in da je enostavno
dostopna z javnim prevozom. Če
slednji ni omogočen, je treba
poiskati način, kako omogočiti
družinam prihod do knjižnice
igrač.

Kje se knjižnica igrač
nahaja?
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Predstavljajo varen prostor za družine in otroke, kjer lahko vsi v
sproščenem vzdušju raziskujejo, se učijo in igrajo.
Dostopne so vsem, tudi različnim generacijam in osebam s
posebnimi potrebami.
Če je le mogoče, imajo na voljo notranji in zunanji prostor.
Če je le mogoče, se nahajajo v pritličju, kjer imajo svoj vhod.
Otroci in starši prihajajo v knjižnico igrač skupaj in se tam družijo,
igrajo in učijo skupaj – v nasprotju z nekaterimi storitvami, kjer starši
otroke pustijo v varstvo izvajalcev dejavnosti.

Kako izgleda knjižnica
igrač?

Vsaka knjižnica igrač je različna, vendar imajo vse nekaj skupnih
lastnosti:
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Okrepitev medsektorskega povezovanja: storitve se približajo
družinam, vzpostavi se večje zaupanje, starši čutijo večjo podporo.

Lažji prehod za otroke iz ranljivih skupin v vrtec ali osnovno
šolo: knjižnica igrač predstavlja most med neformalnim in
formalnim izobraževanjem.

Večje zaupanje med družinami z različnimi kulturnimi in
etničnimi ozadji: v knjižnici igrač so dobrodošle vse generacije in
družine z različnimi ozadji.

Povečana socialna kohezija v okolju: še posebej v manjših
skupnostih.

Kakšni so rezultati pristopa
TOY for Inclusion?
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Dostop do visokokakovstnih igrač, ki so jim na
voljo brezplačno.
Priložnost za druženje, igro in spoznavanje
otrok, staršev, skrbnikov in starih staršev z
različnimi ozadji.

Kaj otroci
pridobijo s
pristopom TOY
for Inclusion?

Razvoj pomembnih življenjskih
veščin (socialnih, čustvenih in
sodelovalnih), ki pomagajo pri
prehodu v formalno izobraževanje.

Priložnost za spoznavanje
različnih kultur in generacij, s
čimer se presegajo stereotipi.

Povečanje občutka pripadnosti 
 lokalni skupnosti.
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Kaj starši, skrbniki in
druge družine pridobijo
s pristopom TOY for
Inclusion?

Priložnost, da spoznajo druge družine iz skupnosti z
različnimiozadji, s katerimi lahko delijo svoje starševske izkušnje.

Dostop do storitev za mlajše otroke z družinami v skupnosti, kjer
lahko najdejo različne oblike podpore.

Priložnost, da v sproščenem vzdušju spoznajo različne strokovne
delavce in storitve, ki jih sicer srečujejo zgolj ob formalnih
priložnostih.

Priložnost, da preživijo kakovosten čas s svojimi otroki, brez da bi
jih pri tem kaj oviralo/zmotilo.

Priložnost, da se udeležijo delavnic, ki so namenjene staršem,
zdravju ali učenju.

Priložnost za vzpostavljanje medgeneracijskih odnosov, v katerih
se pripozna vloga in vrednost starejših odraslih v življenju otrok.

Priložnost in spodbuda staršem k vključevanju v izobraževanje
svojih otrok.
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Promocija lastništva in deljene odgovornosti pri
zagotavljanju dobrega počutja otrok v okolju.

Priložnost za občine, da se približajo svojim krajanom, da
prisluhnejo njihovim potrebam in prenesejo pomembna
sporočila glede izobraževanja, zdravja ipd.

Povezovanje storitev v skupnosti in priprava ter
oblikovanje izobraževanega sistema, ki sprejema in je
prijazen vsem otrokom.

Povečana socialna kohezija med prebivalci, ki prihajajo iz
različnih skupnosti, imajo različna ozadja.

Priložnost zaposlitve strokovnih delavcev iz ranljivih skupin.

Kaj skupnost pridobi s
pristopom TOY for Inclusion?
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Je lahko pristop TOY
for Inclusion model
tudi za občine v drugih
državah?

S projektom TOY for Inclusion smo pričeli leta 2017,
 ko smo vzpostavili 7 knjižnic igrač.

Številka se je v treh letih danes več kot podvojila.
Predstavlja skupen in prilagodljiv način,

 kako se odzivati na potrebe družin iz okolja.

Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno!

DA!
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Kako začeti s knjižnico
igrač?

O pristopu TOY for Inclusion za vse člane lokalnega
akcijskega tima (LAT-a). Predstavitev o tem, kaj
potrebujemo za vzpostavitev knjižnice igrač.

Raziščite potrebe in želje družin z mlajšimi otroki v svoji
skupnosti ter imejte pri tem v mislih predvsem družine
iz ranljivih skupin.

Izberite lokacijo, ki je dostopna vsem. Ustrezno opremite
izbrani prostor, nakupite girače, knjige in material za
pripravo delavnic. Povežite se z različnimi storitvami v
skupnosti ter se dogovorite za delovni čas in promocijo
knjižnice igrač.

Preučite, kdo se v skupnosti ukvarja z mlajšimi otroki, z
njihovim izobraževanjem, dobrim počutjem, zdravjem;
vse prepoznane deležnike povežite v lokalni akcijski tim.

Vsak teden povabite otroke in njihove družine na
druženje ter organizirane delavnice.

Beležite si, kdo prihaja, kako so zadovoljni z vašo
storitvijo. V LAT-u razmišljajte o rezultatih in odzivih
obiskovalcev, uvajajte spremembe, ko vidite, da je to
potrebno.

SPREMLJANJE KAKOVOSTI

PRIDOBITE VPOGLED V DELOVANJE SKUPNOSTI

OCENAPOTREB

PRIČETEK DELOVANJA

USPOSABLJANJE

PRIPRAVA
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Povežite se s Pedagoškim inštitutom, ki je
koordinator pristopa TOY for Inclusion v
Sloveniji. Vodili vas bodo skozi celotni proces
ter vam pomagali s svojimi izkušnjami pri
iskanju različnih povezav in virov.

V različnih okoljih se lokalni akcijski timi odločajo za
različne lokacije, kjer vzpostavijo knjižnico igrač. Prav tako
izbirajo različno pohištvo, igre in igrače ter ponujajo
različne dejavnosti. Vendar pa so stroški v vseh okoljih
skupni. 
Lahko jih razporedimo v štiri kategorije: osebje, prostor,
promocija in dejavnosti. 
Več  informacij je dostopnih v letaku Knjižnice igrač:
ocena stroškov. 

Kakšni so stroški
vzpostavitve
knjižnice igrač?
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Croatia:
sanja@korakpokorak.hr 

Latvia:
iic.kristine@gmail.com

Slovenia:
KorakZaKorakom@pei.si

Italy:
educazione21luglio@gmail.com

Hungary:
deake@partnershungary.hu

Turkey:
akromfed@hotmail.com

Communications:
fcolombo@issa.nl

Slovakia:
miroslav.sklenka@gmai.com

Stopite v kontakt z vašim nacionalnim ali mednarodnim
koordinatorjem:

Imate še več vprašanj?

International coordinator: 
giulia@icdi.nl

margaret@icdi.nl

The Netherlands:
iara.de.witte@legerdesheils.nl
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