
VREDNOTENJE UČINKOV
IN PRIPOROČILA
Povzetek



TOY to Share, Play to Care [1] je dvoletni
projekt (januar 2019-januar 2021).
Predstavlja nadaljevanje dela nevladne
nizozemske organizacije International
Child Development Initiatives (ICDI) [2],
ki je s partnerji v letih 2017-2019
izvajala projekt TOY for Inclusion.

V partnerskem konzorciju projekta 
 TOY to Share, Play to Care je deset
partnerjev iz devetih evropskih držav.

V prvotnem projektu TOY for Inclusion
so bile vzpostavljene knjižnice igrač. Te
predstavljajo varen prostor v
skupnosti, ki je namenjen
neformalnemu učenju in druženju
družinam z mlajšimi otroki z različnimi
kulturnimi, socialnimi in jezikovnimi
ozadji. V knjižnici igrač se lahko
družine igrajo in brezplačno izposojajo
igrače, na voljo so različne dejavnosti,
ki so namenjene tudi
medgeneracijskemu povezovanju. So
varen in privlačen prostor za druženje
vseh.
V projektu TOY to Share, Play to Care se
je število knjižnic igrač povečalo, pri
tem pa se je gradilo na prvotnem
projektu in izkušnjah. 

[1] TOY to Share, Play to Care je
evropski Erasmus Plus projekt, KA3 –
socialna inkluzija in skupne vrednote. 
 www.toy4inclusion.eu 
[2] www.icdi.nl

v sodelujočih državah
vzpostaviti nove knjižnice igrač

ob podpori že obstoječih;

doseči ranljive in "težje
dosegljive" skupnosti;

povečati vključenost in
dolgoročno podporo skupnosti

ter lokalnih oblasti.

KONKRETNI CILJI:
 

 

 

 

Vzpostavitev in širjenje
uspešnega modela

 > 10.000 OTROK 
(30 % iz ranljivih skupin)

 
> 5.000 ODRASLIH 

(staršev in starih staršev) 
 

> 1.000 STROKOVNIH
DELAVCEV 

(20 % iz ranljivih skupin)

je bilo vzpostavljenih
med leti 2017 in 2020

16 
KNJIŽNIC

IGRAČ na Hrvaškem, Madžarskem,
Slovaškem, Nizozemskem, v

Latviji, Italiji, Turčiji n
Sloveniji.

V 8 EU
DRŽAVAH

2

http://www.toy4inclusion.eu/
http://www.toy4inclusion.eu/
http://www.icdi.nl/


VREDNOTENJE PROJEKTA

O K V I R

dokumentacija o začetnem stanju
in rednem spremljanju
zmogljivosti in potreb (popis
deležnikov), obiskanost knjižnic
igrač, doseg ciljne publike in
dejavnosti (zbiranje podatkov,
protokoli in orodja za
spremljanje);
vrednotenje učinkov, ki temelji na
podatkih izkušenj uporabnikov in
njihovega mnenja o tem, kaj je
dobro in kje je prostor za
izboljšave;
zunanje vrednotenje izvajanja
projekta in njegovih dosežkov.

TOY to Share, Play to Care je projekt, v
katerem se učimo, kako lahko iz
izkušenj v praksi razvijemo in
vzpostavimo storitve, ki nagovarjajo
vse družine z mlajšimi otroki v
skupnosti. V projektu je bilo zbranih
veliko podatkov o spremljanju in
vrednotenju storitve, ki pripomorejo
k učenju iz projektnih izkušenj.
Okvir sestavljajo trije elementi:

“Prihodnost je mogoče spremeniti. Ne
bomo se več zgolj borili z odlašanjem
ali zagotavljanjem tega, kar prihaja;

to prihodnost je treba prenoviti.
Izobraževanje pa je ključni,
nepogrešljivi del te prenove.

 
Paulo Freire

Kakšne učinke ima tak projekt na
vašo lokalno skupnost? Kako lahko
to utemeljite? Na koga ima take
učinke?
Kaj vam bo po vašem mnenju v
pomoč, da v svojem okolju
spremenite nekaj na področju
vzpostavljanja inkluzivnih iniciativ?
 Kaj vam bo po vašem mnenju
lahko otežilo vzpostavitev
inkluzivnih iniciativ v vašem okolju?

1.

2.

3.

Odgovori na ta raziskovalna vprašanja
so bili pridobljeni s pomočjo
kvalitativne metodologije zbiranja
podatkov in analize.

R A Z I S K O V A L N A
V P R A Š A N J A
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REZULTATI: kontekst je
pomemben, vendar je ključen
skupni okvir

Brez presenečenja kažejo rezultati
vrednotenja učinkov, da so mnenja
udeležencev o tem, kaj prinaša spremembe,
tesno povezana s konkretnimi lokalnimi
konteksti in situacijami. To sovpada s
skupnim ciljem projekta TOY to Share, Play
to Care - s pomočjo in znanjem lokalnih
virov odgovoriti na potrebe lokalne
skupnosti na področju zgodnjega otroštva.
Tako kot so učinki konkretni in lokalizirani,
to velja tudi za faktorje, ki vodijo do oz.
preprečujejo uspeh. Vendar pa primerjava
lokalnih rezultatov pripomore k oblikovanju
širše slike.

Identificirali smo tri dimenzije učinkov:
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VREDNOTE
Prevladujoče vrednote, kot so skupna
usmerjenost v  doseganje cilja
socialne kohezije, opolnomočenje
posameznikov in skupnosti ter
prepoznavanje, spoštovanje in
okrepitev individualne in skupinske
identitete otrok. 

1

ODNOSI (notranji in zunanji)
Najprej so pomembni odnosi z otroki in družinami (bolj kot "izvedba" vseh dejavnosti). Ti
so ključ do uspeha knjižnic igrač, ki so bile vzpostavljene v projektu TOY to Share, Play to
Care. Ta dejavnik omogoča diferenciacijo, saj prepoznava in upošteva avtonomijo otrok,
družin in skupnosti v lokalnem kontekstu modela TOY to Share, Play to Care. 

V programu pa so pomembni tudi  odnosi med udeleženimi akterji (tako institucijami
kot posamezniki) v skupnosti. Zmožnost usmerjanja npr. lokalnih šol, že obstoječih storitev
ali lokalnih oblasti k istemu cilju - doseganju ranljivih skupin - je ključni dejavnik za
doseganje vzdržnosti knjižnic igrač.
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STRUKTURA
Struktura je poleg skupnih vrednot in odnosov z drugimi pomemben dodatek nekega pristopa.
V projektu TOY to Share, Play to Care  k celotnemu uspehu projekta pripomoreta dva
strukturna elementa.

Tako na nivoju projekta kot posameznika sta pomembna prepoznavanje in razumevanje
profesionalnih struktur znotraj same knjižnice igrač kot tudi okrog nje. Začne se pri
samemu razumevanju lastne profesionalnosti in usposobljenosti (neformalni prostor za učenje
ne pomeni, da je tudi manj profesionalen). Nadaljuje se pri prepoznavanju in razumevanju
profesionalnih potreb, praks, potencialov in zadržkov tistih strokovnjakov in deležnikov, ki niso
vključeni v oblikovanje knjižnice igrač, vendar so vseeno ključni za uspeh njenega delovanja.

Tako na lokalnem nivoju kot nivoju celotnega projekta se porajajo vprašanja o tem, kakšno
vlogo ima knjižnica igrač v odnosu s formalnim izobraževanjem. Ključni faktor uspeha se
izkazuje v tem, da se storitev jasno predstavi kot neformalno okolje, ki pa se hkrati tesno
povezuje tudi s formalnim šolanjem: priprava na izobraževanje, prehod, vpis, zaključek in
uspeh pri izobraževanju.

pomanjkanja zaupanja: npr. v strokovnjake in vodenje ali na splošno v člane, ki so
pripadniki manjšin. 

namenov, ki niso dovolj jasni: npr. med konkretnimi (lokalnimi) in splošnimi nameni (na
ravni projekta) v povezavi  s formalnim učenjem, ki se ga ponuja v neformalnem prostoru
za učenje, kot je to knjižnica igrač; ali pa med strokovnjaki in uradniki z različnimi ozadji.

težje dostopnosti: npr. osebje, ki deluje v knjižnici igrač, težje dostopa do nekaterih
skupnosti; marsikatere družine pa živijo v razmerah, kjer ne morejo poskrbeti niti za
osnovno higieno, nimajo prevoza in posledično dostopa do takih storitev. 

pomanjkanja sredstev, ki bi bila nujno potrebna za ohranjanje storitve knjižnice igrač
tudi potem, ko se projekt zaključi; ali za zmožnost odziva na tako krizo oz. situacijo, v
kateri  so se družine znašle npr. v času pandemije bolezni covida-19.

Rezultati torej kažejo, da dodatno vrednost projekta TOY to Share, Play to Care prinašajo
skupne vrednote in usmeritve, ki omogočajo, da se storitev lahko implementira v
raznovrstnih oblikah in različnih kontekstih.

Navkljub številnim pozitivnim izkušnjam na lokalnih nivojih so udeleženci poimenovali tudi
določene ovire pri vzpostavljanju take storitve za družine z mlajšimi otroki. Doseganje
sprememb v nekem okolju je oteženo zaradi: 
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Številni nauki so se pokazali v projektu TOY to Share, Play to Care. Navezujejo se na
osrednji izziv, ki hkrati ponuja priložnost za bolj učinkovito rabo sredstev na lokalni in
državni ravni ter ravni Evropske unije.
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PRIPOROČILA:
izkušnje, ki lahko pomagajo pri vzpostavljanju

temeljnih kompetentnih sistemov

Osrednje vprašanje, ki izhaja iz vrednotenja
učinkov, je:

Kako lahko ob tem, ko načrtujemo,
omogočimo in opolnomočimo različne
lokalne ustvarjalne inovacije in
interpretacije skupnega okvira
razvijemo skupne vrednote, znanje in
prakse?

Če to vprašanje naslovimo s perspektive
politike, se izkazuje potreba po
konceptualnem in praktičnem prenosu od
politik, ki so usmerjene v tradicionalne
implementacije programov k politiki, ki
omogoča interpretacijo na lokalni
kontekst vseh deležnikov ter predvsem
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju, otrok, družin ter članov
skupnosti.
Ta prenos presega potrebe po financiranju
lokalnih projektov. Zahteva (in odpira
priložnosti za) sisteme vodenja in
odločanja, ki so oblikovani tako, da se
lahko kontinuirano in sistematično
učimo iz raznolikosti lokalnih izkušenj.
Prav tako zahteva pripravljenost, da te
izkušnje uporabi za kritično
preizpraševanje in ponovno postavljanje
prevladujočih namenov politike in
pristopov.
Oblikovanje politike v takih kontekstih bo
bolj ciklično kot linearno ("od zgoraj-
navzdol" - "od spodaj-navzgor"). Vodenje se
razume kot povezano in ne  ločeno.
Prepozna se vlogo vseh, ki jih želi
opolnomočiti (tako otrok, družin, skupnosti
in strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja).

 
 

Želja in namen: omogočiti rast
temeljnim kompetentnim sistemom

Priporočila, ki izhajajo iz projekta TOY to
Share, Play to Care, stremijo k
omogočanju rasti temeljnih
kompetentnih sistemov za mlajše
otroke, njihove družine in skupnosti ter
v končni fazi družbe kot celote. 

V tem poročilu so priporočila predstavljena
na treh ravneh: lokalnem, državnem (ali
regijskem) ter evropskem. 

Tako kot ima vsaka raven svoje specifične
zahteve in potenciale za spremembe, so te
ravni povezane in odvisne druga od druge,
ko se združujejo z namenom zagotavljanja
kompetentnih sistemov. 

Priporočila v tem poročilu temeljijo na
analizi podatkov, ki so bili zbrani za
vrednotenje učinkov projekta TOY to Share,
Play to Care. Navezujejo pa se tudi na
priporočila, ki so nastala na podlagi
obširnih raziskav projektov v zadnjih dveh
desetletjih. 



7

LOKALNA RAVEN
 

Omogočiti prostor za
srečanja, ki so strukturirana,

spodbujajo dialog,
povezujejo različne sektorje:
med predstavniki skupnosti,

strokovnjaki z različnih
področij, odločevalci.

DRŽAVNA RAVEN
 

Izkoristiti in združiti
usmeritve na državni

ravni (strategije, okviri za
politiko ...) in enako
močno podporo za
doseganje lokalne
demokratičnosti.

RAVEN EU
 

Prevzemati pobudo in
vodenje znotraj države,

med EU članicami ter
naslavljanje organizacij in

forumov tudi izven EU
(npr. OECD, G20).



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

 Objavljeno januarja 2021

Avtorji: Mathias Urban, Gillian Lake, Geraldine French, Fiona
Giblin, Thérèse Farrell (Early Childhood Research Centre, Dublin
City University)

Oblikovanje: Giulia Cortellesi

Priporočeno navajanje avtorstva: Urban, M. et al (2021) TOY for
Inclusion Impact evaluation and policy recommendations.
Executive summary. Dublin: ECRC

Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.

Izdajo publikacije sta podprli Evropska unija,
Erasmus+ program KA3 socialna inkluzija) in
the Open Society Foundations (OSF). Za
vsebino publikacije so odgovorni partnerji
projekta in v nobenem oziru ne izraža
pogledov Evropske unije in OSF. 

www.toy4inclusion.eu

https://reyn.eu/resources/impact-evaluation-and-policy-recommendations-final-report/
http://www.toy4inclusion.eu/

