
Komunitné požičovne
hračiek:
posúdenie nákladov



Cieľom tohto materiálu je poskytnúť prehľad
nákladov a zdrojov na zriadenie a prevádzku
požičovne hračiek TOY for Inclusion.

Neuvádzame údaje o financiách, pretože náklady
sa v jednotlivých krajinách značne líšia a náklady a
zdroje nemusia nevyhnutne znamenať „peniaze“.
Nefinančné príspevky v podobe infraštruktúry,
pracovnej sily či darovaných hračiek a kníh môžu
predstavovať veľkú časť „príjmov“ v rozpočte
požičovne hračiek.

Ďalšie informácie o požičovniach hračiek nájdete v
odpovediach na často kladené otázky (FAQs). 

CIEĽ
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Koordinátor a
zamestnanci

požičovne
hračiek

Volunteers: 
parents,

older adults,
young

people,
experts. 

Národný
koordinátor

projektu TOY
for Inclusion

(MVO)

Medzinárodný
koordinátor

ICDI

Táto štruktúra zaisťuje
kontrolu kvality, uľahčuje a
podporuje medzisektorovú
spoluprácu medzi rôznymi
aktérmi, posilňuje zapojenie
miestnych inštitúcií a
podporuje udržateľnosť a
získavanie  finančných a
nefinančných zdrojov na
miestnej úrovni.  

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
POŽIČOVNE HRAČIEK

Miestny akčný tím
(MAT):

obec, služby VSRD,
MŠ/ZŠ, zdravotnícke

a sociálne služby,
rodičia  atď.
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Dobrovoľníci:
rodičia, starší
dospelí, mladí

ľudia, odborníci.



PROCES ZRIADENIA POŽIČOVNE HRAČIEK

Zistite, kto vo vašej komunite robí
aktivity spojené so vzdelávaním,

zdravím a pohodou malých detí, čomu
sa venuje a vytvorte miestny akčný

tím (MAT).

KOMUNITNÉ MAPOVANIE

ŠKOLENIE

POSÚDENIE POTRIEB

Usporiadajte špeciálne školenie pre
členov MAT o prístupe a praktických

aspektoch zriaďovania a 
prevádzkovania požičovne hračiek.

Preskúmajte potreby a túžby rodín s
malými deťmi vo vašej komunite a
venujte osobitnú pozornosť tým

najzraniteľnejším.

Vyberte miesto, zrekonštruujte a
zariaďte priestor, nakúpte hračky a
vzdelávacie materiály. Spojte sa so

službami v komunite, dohodnite sa na
otváracích hodinách, propagujte

centrum, aby sa o ňom rodiny dozvedeli.

PRÍPRAVA

Každý týždeň pripravujte v požičovni
hračiek pre deti a ich rodiny  služby a 

 workshopy.

OTVORENIE POŽIČOVNE HRAČIEK

(PRIEBEŽNÉ) MONITOROVANIE A
EVALVÁCIA

Zbierajte údaje o činnostiach a
premýšľajte nad ich výsledkami a

skúsenosťami používateľov. V
prípade potreby vykonajte zmeny.

4



Skontaktujte sa s národnou
partnerskou organizáciou TOY for
Inclusion. V prípade, že vo vašej
krajine zatiaľ partnerská
organizácia nie je, kontaktujte
medzinárodného koordinátora
International Child Development
Initiatives - ICDI. 

Prevedú vás celým procesom a v
prípade potreby vám tiež môžu
pomôcť nájsť finančnú podporu.
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KATEGÓRIE NÁKLADOV
Každá požičovňa hračiek Play Hub je navrhnutá a prevádzkovaná miestnym akčným tímom (MAT) a jej
cieľom je reagovať na špecifické potreby miestnych detí a rodín. Rôzne požičovne hračiek si vyberajú rôzne
miesta, sú zariadené odlišným nábytkom, sú v nich rozličné hračky a materiály a ponúkajú rôzne workshopy
a aktivity. Niektoré náklady však všetky požičovne hračiek zdieľajú. Môžeme ich rozdeliť do štyroch kategórií:

ZAMESTNANCI 

INFRAŠTRUKTÚRA

PROPAGÁCIA

AKTIVITY
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zabezpečujú plynulý chod pravidelných aktivít v
požičovni hračiek
plánujú a organizujú ďalšie aktivity, napr. workshopy a
výlety
pomáhajú so získavaním financií

Správca zodpovedný za registráciu členov a
požičiavanie hračiek
Upratovanie priestoru požičovne hračiek
Správa webovej stránky/sociálnych médií

Aspoň 2 zamestnanci s pedagogickým vzdelaním, ktorí:

Ďalšie úlohy

Tieto úlohy môžu vykonávať dvaja zamestnanci požičovňe
hračiek alebo ďalší pracovníci.

koordinuje všetky požičovne hračiek na národnej
úrovni
zbiera pravidelné údaje z monitoringu
poskytuje školenia a mentoring MAT
facilituje posudzovanie kvality

získava prostriedky na národnej  a
miestnej úrovni

Mimovládna organizácia zodpovedná za národnú
koordináciu všetkých požičovní hračiek.

Jeden projektový pracovník, ktorý:

KOORDINUJÚCA ORGANIZÁCIA ZAMESTNANCI POŽIČOVNE
HRAČIEK/KOORDINÁTOR MAT

ZAMESTNANCI
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Náklady na zamestnancov by ste mali zahrnúť do rozpočtu. Môže ich sponzorovať
niektorá zo zúčastnených strán alebo miestna samospráva. Niektoré náklady môžu
byť nefinančné, napríklad upratovanie priestorov požičovne hračiek, ak sa nachádza
v škole a niektoré menej zásadné činnosti môžu vykonávať dobrovoľníci.

Podrobnejší popis činnosti zamestnancov požičovne hračiek Play Hub
nájdete v publikácii TOY for Inclusion Toolkit.



vybavená sociálnymi zariadeniami
dosť veľká na to, aby sa do nej dali umiestniť
police na hračky
ideálne situovaná na prízemí pre ľahký prístup
a so záhradou na vonkajšie aktivity
zodpovedajúca všetkým bezpečnostným
normám

Aspoň 1 miestnosť:

Do úvahy treba vziať aj náklady na elektrinu, vodu a dane. V súlade s
národnými alebo miestnymi pravidlami je potrebné vybaviť aj poistenie
zodpovednosti za škodu a ďalšie poistenia. Ak vám priestor poskytuje váš
podporovateľ, obvykle je už poistený.
Priestory si môžete prenajať (samozrejme, v takom prípade sú potrebné
finančné zdroje), alebo vám ich môže poskytnúť niektorá zo zúčastených strán
či miestna samospráva. Požičovňa hračiek môže byť napríklad situovaná v
jednej alebo viacerých voľných triedach v škole alebo v komunitnom centre. Ak
sa aktivity budú konať mimo bežných prevádzakových hodín, môžu vám
vzniknúť ďalšie náklady. 

INFRAŠTRUKTÚRA

ZÁKLADNÝ PRIESTOR
Ďalšia miestnosť na správu,
požičiavanie hračiek a stretnutia
MAT. 

EXTRA (VOLITEĽNÉ)
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A) Nákup nábytku, ako sú police, skrinky, stoly, stoličky, pohovky...
Musia vyhovovať bezpečnostným normám!

MATERIÁLY NA HRANIE

C) Nákup hračiek/vzdelávacích materiálov/kníh 

D) Nákup kancelárskych a toaletných potrieb atď.

Náklady C) sú náklady, na ktoré najpravdepodobnejšie získate dary. Ak nie, je
nevyhnutné, aby ste získali finančné prostriedky na prvotný nákup hračiek a kníh a na ich
náhradu v prípade, že sa stratia, poškodia, alebo sa nebudú dať opraviť. 
Náklady D) môže poskytnúť podporovateľ, alebo na ne musíte získať finančné zdroje. 

B) Aspoň jeden počítač vrátane skenera, tlačiarne atď. 

Náklady A) a B) už možno budú pokryté, ak vám priestor poskytuje  podporovateľ, zúčastnená strana alebo
miestna samospráva. Môžete uvažovať aj nad darmi (napr. na zabezpečenie počítača, tlačiarne, nábytku
atď.), Inak je potrebné nájsť na nákup týchto a nižšie uvedených položiek alternatívne zdroje finančných
prostriedkov.
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Dizajn a tlač propagačných materiálov, napr. letákov
a plagátov

Tvorba propagačného videa  

Údržba webovej stránky alebo sociálnych médií
(voliteľné) 

PROPAGÁCIA

PROPAGÁCIA POŽIČOVNE HRAČIEK A JEJ AKTIVÍT

Grafické práce môže robiť dobrovoľník alebo ich môže poskytnúť
nefinančný podporovateľ. Vo väčšine prípadov budete potrebovať
finančné zdroje na tlač a náklady spojené s webovou stránkou.
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AKTIVITY

C) Čas navyše na administratívu spojenú s registráciou
na workshopy, kontaktovaním sprostredkovateľov a
súvisiace administratívne práce

D) Čas navyše pre upratovací personál

PRAVIDELNÉ WORKSHOPY A JEDNORAZOVÉ
PODUJATIA

Náklady A) môžu pokryť dobrovoľníci, ako sú starí rodičia, alebo iní starší dospelí v
komunite, rodičia, miestni umelci, či odborní zamestnaní v iných službách; len zriedka
tieto náklady hradí podporovateľ.  
Náklady B) možno nebudú nutné alebo môžu byť k dispozícii v požičovni hračiek; inak na
ne budete potrebovať finančné zdroje.

A) Zamestnanci požičovne hračiek by mali byť schopní viesť množstvo rôznych workshopov,
ale v niektorých prípadoch si možno budete musieť prizvať externého odborníka

B) Špecifické materiály na workshopy
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Výlety sú príležitosťou na objavovanie prostredia komunity a väčšinou sa dajú zorganizovať
bez akýchkoľvek nákladov. V niektorých prípadoch vám však môžu vzniknúť určité výdavky:

A) Prenájom vozidiel (napr. autobusu alebo minibusu) a súvisiace náklady na poistenie alebo
nákup lístkov na autobus/vlak. 

B) Vstupenky do múzeí, na koncerty, predstavenia apod. 

VÝLETY (NAPR.NÁVŠTEVY MÚZEÍ, KONCERTOV, ŠPORTOVÝCH
PODUJATÍ, PARKOV ATĎ.) 

Podporovateľ môže pokryť náklady A) a B). Môžete účastníkov požiadať o
pokrytie časti nákladov; inak budete potrebovať finančné zdroje. 

C) Prenájom služieb turistického sprievodcu

D) Dodatočný personál alebo dobrovoľníci, najmä ak sa na výlete
zúčastňujú malé deti

E) Čas navyše na administratívu spojenú s registráciou, potrebnými
rezerváciami, nákupom lístkov atď.
Náklady C) sú voliteľné a môže ich zastrešiť dobrovoľník.
Náklady D) môžu byť voliteľné, ak sú neustále prítomní rodičia/opatrovatelia.
Náklady E) možno nebudú nutné, pretože na ich pokrytie možno postačí bežný pracovný čas administratínevho
pracovníka. 
Na výlety by ste mali nahliadať ako na niečo extra, čo realizujete iba ak vám to umožňujú zdroje. 12
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