
HODNOTENIE VPLYVU A
POLITICKÉ
ODPORÚČANIA
ZHRNUTIE



TOY to Share, Play to Care[1] je dvojročný
projekt (január 2019 - január 2021),
ktorý nadväzuje na predchádzajúcu
prácu holandskej mimovládnej
organizácie International Child
Development Initiatives (ICDI)[2].
Nadväzuje konkrétne na projekt TOY for
Inclusion, 2017-2019.

Konzorcium projektu TOY to Share,
Play to Care pozostáva z desiatich
partnerských organizácií sídliacich v
deviatich európskych krajinách.

V rámci pôvodného projektu TOY for
Inclusion sa otvorili a pilotne otestovali
tvz. Play Hubs - požičovne hračiek/
Hračkovnice, t. j. nízkoprahové,
komunitné a neformálne zariadenia
raného detstva otvorené malým deťom,
ich rodinám a členom miestnych
rómskych komunít. Hračkovnice
ponúkajú hračky na požičiavanie
(požičovne hračiek), stimulujúce aktivity
pre malé deti, príležitosti na
medzigeneračné stretnutia a celkovo
bezpečné a príjemné priestory pre
všetkých.
Nadväzujúci projekt TOY to Share,
Play to Care stavia pri rozširovaní tohto
modelu na skúsenostiach z existujúcich
požičovní hračiek - Play Hubs . 

[1] Je to projekt Erasmus Plus, KA3 –
Sociálna inklúzia a spoločné hodnoty. 
 www.toy4inclusion.eu 
[2] www.icdi.nl

Zriaďiť pod vedením existujúcich
požičovní hračiek ďalšie centrá

Play hubs v zapojených
krajinách.

Osloviť marginalizované a
„ťažko dostupné“ komunity aj

mimo rómskych

Zvýšiť zapojenie a dlhodobú
spoluprácu s miestnymi

orgánmi.

ŠPECIFICKÉ CIELE:
 

komunít.

 

Implementácia a
rozšírenie úspešného modelu

 > 10 000 DETÍ 
(30% zo zraniteľných skupín)

 
> 5 000 DOSPELÝCH 

(rodičov a starých rodičov) 
 

> 1 000 ODBORNÍKOV 
(20% zo zraniteľných skupín)

otvorených v rokoch
2017 až 2020

16 
HRAČKOVNÍC
- PLAY HUBS

Chorvátsko, Maďarsko,
Taliansko, Lotyšsko,

Holandsko, Slovensko,
Slovinsko a Turecko

8 KRAJÍN
EURÓPSKEJ

ÚNIE
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HODNOTENIE PROJEKTU

R Á M E C

Počiatočná a priebežná
dokumentácia a monitorovanie
miestnych kapacít a potrieb
(mapovanie zúčastnených strán),
využívania požičovní hračiek, ich
dosahu a aktivít (protokoly a
nástroje na zber údajov a
monitorovanie)

Hodnotenie vplyvu zamerané na
využitie, dokumentujúce
skúsenosti účastníkov a ich
názory na to, čo podporuje alebo
bráni dosahovaniu zmien

Externá evalvácia priebehu a
výsledkov projektu

TOY to Share, Play to Care je vzdelávací
projekt, ktorý poskytuje praxou
podložené dôkazy pre vývoj a
implementáciu inkluzívnych,
komunitných a integrovaných služieb
pre malé deti a ich rodiny. Projekt
obsahuje komplexný rámec pre zber
údajov, monitorovanie a hodnotenie,
ktorý nám umožňuje, aby sme sa zo
skúseností z projektu spoločne
poučili. 
Rámec tvoria tri prvky:
  

“Možné sú rôzne zajtrajšky. Boj sa už
nezužuje len na odďaľovanie toho, čo
má prísť, či zabezpečovanie toho, aby

to prišlo; je potrebné znovuobjaviť
budúcnosť. Pre tento objav je

nevyhnutné vzdelanie.”
 

Paulo Freire

Čo znamená vplyv/dosiahnutie
zmeny vo vašej lokalite vo vzťahu k
inkluzívnym iniciatívam raného
detstva ako je napr. tento projekt?
Ako to viete? Koho sa to týka?
Čo predpokladáte, že vám pomôže
dosiahnuť zmenu vo vašej lokalite
vo vzťahu k inkluzívnym
komunitným iniciatívam raného
detstva?
Čo predpokladáte, že vám bude
sťažovať dosiahnutie zmien vo
vzťahu k inkluzívnym komunitným
iniciatívam raného detstva?

1.

2.

3.

Výskumné otázky sme riešili pomocou
kvalitatívnej metodológie zberu a
analýzy údajov.

V Ý S K U M N É
O T Á Z K Y
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ZISTENIA: Na kontexte záleží,
no rozhodujúci
je spoločný rámec

Zistenia z Hodnotenia vplyvu podľa
očakávania naznačujú, že opis toho,
čo pre jednotlivých účastníkov znamená
zmena, je úzko spätý s ich bezprostredným
lokálnym kontextom a situáciou. To je v
súlade s celkovým cieľom projektu TOY to
Share, Play to Care aktivizovať kapacity a
zdroje miestnych komunít, aby dokázali
reagovať na miestne potreby v ranom
detstve. 

Vplyv je špecifický a lokalizovaný, rovnako
ako faktory, ktoré podporujú alebo bránia
úspechu projektu. Ak však spojíme zistenia
z jednotlivých lokalít so širšou perspektívou,
umožní nám to zmapovať spoločné črty a
prepojenia. 

Identifikovali sme tri dimenzie vplyvu:
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HODNOTY
Zastrešujúce hodnoty, ako napríklad
spoločné zameranie sa na dosiahnutie
sociálnej súdržnosti ako želaného
výsledku, zmocňovanie jednotlivcov a
komunít a uznanie, rešpekt a
posilňovanie individuálnej a
skupinovej identity detí.

1

VZŤAHY (smerom dovnútra aj von)
Zameranie sa na vzťahy s deťmi a rodinami (a nie na „realizáciu“ programu) je prvoradé a
kľúčové pre úspech všetkých požičovní hračiek TOY to Share, Play to Care. Je rozhodujúcim
faktorom, ktorý umožňuje diferenciáciu, pretože si všíma a vyzdvihuje konanie detí,
rodín a komunít v rámci lokálnej interpretácie modelu TOY to Share, Play to Care.

Ďalším, rovnako dôležitým faktorom je zameranie programu na facilitáciu vzťahov medzi
príslušnými aktérmi (inštitucionálnymi a individuálnymi) v danej lokalite. Schopnosť
nasmerovať miestne školy, existujúce služby a samosprávu na spoločný cieľ, naviesť ich, aby
sa zamerali na marginalizované malé deti, býva kľúčovým faktorom pre udržateľnosť
požičovní hračiek Play hubs.
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ŠTRUKTÚRY
Štruktúry sú nevyhnutným doplnkom prístupu vedeného spoločnými hodnotami a formovaného
vzťahmi s ostatnými. V prípade projektu TOY to Share, Play to Care sme zistili prítomnosť dvoch
štrukturálnych prvkov, ktoré prispievajú k úspechu požičovní hračiek, aj celého projektu. 

Po prvé, na individuálnej úrovni aj na úrovni projektu je prítomné uznanie a chápanie
odborných štruktúr v rámci zariadení Play hubs aj mimo nich. Začína pri jasnom uvedomení
si vlastnej odbornosti a kvalifikácie (neformálne prostredie služieb raného detstva neznamená, že
ide o menej odborné prostredie). Rozširuje sa na uznanie a chápanie odborných potrieb,
postupov, potenciálu a obmedzení tých odborníkov a aktérov mimo požičovne hračiek, ktorí sú
pre úspech projektu rozhodujúci.

Po druhé, tak na miestnej úrovni, ako aj na zastrešujúcej úrovni projektu TOY to Share, Play to
Care sa objavujú otázky týkajúce sa postavenia vo vzťahu k formálnemu vzdelávaciemu
systému. Kľúčovým faktorom úspechu sa javí skutočnosť, že sa miestne požičovne hračiek jasne
definujú ako neformálne prostredie a zároveň spájajú svoju činnosť s fungovaním systému
povinnej školskej dochádzky: príprava, tranzícia, zápis, zotrvanie v škole a dosiahnutie
vzdelania.

Chýbajúca dôvera členov marginalizovaných komunít napr. voči odborníkom, miestnemu
zastupiteľstvu a všeobecne voči „štátu“. 

Nedostatočne jasné stanovenie cieľov, napr. špecifické (lokálne) a všeobecné
(projektové) ciele, do akej miery má byť vzdelávanie poskytované v neformálnom priestore
požičovní hračiek formálne, alebo vo vzťahu k odborníkom a úradníkom z rôznych
prostredí.

Chýbajúci prístup, napr. pracovníci požičovne hračiek nemajú prístup k miestnej
komunite z dôvodu nedostupnosti osady. Ešte dôležitejší je nedostatočný prístup
marginalizovaných detí a rodín k službám, doprave a hygiene.

Chýbajúce zdroje, hlavne pokiaľ ide o zabezpečenie udržateľnosti požičovní hračiek - Play
Hubs aj po skončení projektu a zabezpečenie ich chodu počas krízy a narušenia, čoho
príkladom je pandémia Covid-19.

Zistili sme, že  TOY to Share, Play to Care dosahuje zmeny prostredníctvom zdieľaných
hodnôt a orientácií interpretovaných a zavádzaných do praxe rôznymi spôsobmi v
rôznych kontextoch.

Napriek nesmierne pozitívnym skúsenostiam na lokálnej úrovni účastníci identifikovali
množstvo prekážok. Dosiahnutie zmien podľa nich sťažuje:
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Zo skúseností získaných v projekte TOY to Share, Play to Care sa možno vo viacerých
ohľadoch poučiť z efektívnejšieho využívania zdrojov na miestnej, národnej a európskej
úrovni, ktoré predstavuje zásadnú výzvu a zároveň príležitosť. 
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POLITICKÉ ODPORÚČANIA: využívame
skúsenosti z projektu TOY pri budovaní

kompetentných systémov na miestnej úrovni

Ústredná otázka vyplývajúca z hodnotenia
vplyvu znie: 

Ako môžeme rozvíjať spoločné hodnoty,
vedomosti a postupy a pritom prijímať,
umožňovať a posilňovať rôzne lokálne
(situačné) tvorivé riešenia a
interpretácie spoločného rámca?

Riešenie tejto otázky z politického hľadiska
poukazuje na potrebu koncepčného a
praktického posunu od politík zameraných
na tradičné zavádzanie programov k
politikám, ktoré umožňujú interpretáciu
a lokálnu tvorbu významu všetkým
aktérom, no najmä odborníkom na rané
detstvo, deťom , rodinám a členom
komunity.

Tento posun presahuje rámec potreby
financovania lokálnych projektov.
Vyžaduje si (a otvára príležitosť na) také
systémy riadenia a rozhodovania,
ktoré sa neustále a systematicky učia z
rozmanitých miestnych skúseností a
pripravenosť využiť tieto skúsenosti na
kritické preskúmanie a rekalibráciu
všeobecných politických cieľov a prístupov.
Tvorba politiky bude v takýchto kontextoch
skôr cyklická než lineárna („zhora nadol“
vs. „zdola nahor“). Riadenie bude skôr
vnútorné ako vonkajšie; a bude
zohľadňovať konanie všetkých aktérov
(vrátane detí, rodín, spoločenstiev,
odborníkov na rané detstvo), ktorých sa
snaží posilniť.

 
 

Ašpirácia a cieľ: umožniť rast
kompetentných systémov na miestnej
úrovni

Politické odporúčania vychádzajúce z
projektu TOY to Share, Play to Care
ašpirujú na a smerujú k tomu, aby sa
umožnil vznik miestnych
kompetentných systémov pre malé deti,
ich rodiny a komunity, a nakoniec pre
celú spoločnosť. 

V tejto správe sú prezentované na troch
úrovniach: miestnej, národnej (alebo
regionálnej) a európskej. 
Zatiaľ čo každá úroveň má špecifické
požiadavky a potenciál na zmenu,
jednotlivé úrovne sú navzájom prepojené a
závislé, pretože spoločne umožňujú
fungovanie kompetentných systémov. 

Odporúčania v tejto správe sú založené na
analýze údajov zozbieraných v rámci
hodnotenia vplyvu tohto konkrétneho
projektu. Súvisia však aj s politickými
odporúčaniami vychádzajúcimi z
rozsiahleho súboru výskumných dôkazov
získaných počas predchádzajúcich
projektov za posledných dvadsať rokov.
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LOKÁLNA ÚROVEŇ
 

Poskytnúť priestor na
systematické, medzisektorové
stretnutia a partnerský dialóg

medzi zúčastnenými
stranami: členmi komunity,

odborníkmi zo širokého
spektra rôznych prostredí,

tvorcami politík a ľuďmi
prijímajúcimi rozhodnutia

NÁRODNÁ ÚROVEŇ
 

Spojiť vnútroštátne
usmernenia (politické rámce,

stratégie atď.) s rovnako
silnou podporou regionálnej a

miestnej demokracie

ÚROVEŇ EÚ
 

Prevziať iniciatívu a vedenie
- dovnútra, smerom
k členským štátom a
navonok, smerom k

medzinárodným
organizáciám a fóram (napr.

OECD, G20)



projekt 'TOY to Share Play to Care', 2019-2021
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