
Oyun Merkezleri
Maliyet
Değerlendirmesi



Bu belgenin amacı, TOY4INC için bir OYUN MERKEZİ
kurup çalıştırmak için maliyet ve kaynaklara genel bir
bakış sağlamaktır.
Maliyetler ülkeden ülkeye önemli ölçüde değiştiği ve
maliyetler ile kaynakların mutlaka “para” ile
tanımlanmaması nedeniyle finansal rakamlar
sağlanmamıştır.
Altyapı, işgücü, oyuncak ve kitap bağışları gibi ayni
katkılar, bir Play Hub'ın “gelir” bütçesinin büyük bir
bölümünü temsil edebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen S.S.S. i okuyun.

AMAÇ
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Oyun Merkezi
koordinatör ve

ekibi

Volunteers: 
parents,

older adults,
young

people,
experts. 

Ulusal
TOY4INC

partnerleri
(NGO)

Uluslararası
Koordinatör

ICDI

Bu yapı, kalite kontrolünü
sağlar, farklı hizmetler
arasında sektörler arası
işbirliğini kolaylaştırır ve
destekler, yerel mülkiyeti
arttırır ve finansal ve ayni
kaynaklar ve sürdürülebilirlik
için yerel kaynak yaratmayı
teşvik edery. 

OYUN MERKEZİ ORGANİZASYON
ŞEMASI

Yerel etkinlik
Takımı (LAT):

Belediye, ECEC,
okulöncesi,sağlık
hizmetleri, sosyal

hizmetler,
ebeveynler  vs
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Gönüllüler,
ebeveynler,

yetişkinler,gençler
, uzmanlar



OYUN MERKEZİ KURMANIN AŞAMALARI

Topluluğunuzdaki küçük çocukların
eğitimi, sağlığı ve refahıyla ilgili kimin

ne yaptığını anlayın ve Yerel Eylem
Ekibinizi oluşturun(LAT).

TOPLUMUN HARİTALANDIRILMASI

EĞİTİM

GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERT

LAT üyelerine bir Oyun Merkezi
tasarlama ve çalıştırma pratikleri ve
yaklaşımı hakkında özel bir eğitim.

En savunmasız olanlara özel önem
vererek, toplumunuzdaki küçük
çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını ve

isteklerini araştırın.

Bir yer seçin, alanın gerekli yenileme ve
tefrişatlarını yapın, oyuncak ve eğitim
malzemeleri satın alın. Topluluktaki
hizmetlerle bağlantı kurun, çalışma
saatleri konusunda anlaşın, Merkezi

ailelere tanıtın.

HAZIRLIK

Çocukları ve aileleri her hafta Oyun
Merkezi hizmetleri ve atölye

çalışmalarına davet edin.

OYUN MERKEZİNİ AÇMAK

DEVAM
ETTİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Aktiviteler hakkında veri toplayın
ve sonuçları ile kullanıcıların

deneyimleri üzerine düşünün.
Gerekirse değişiklikleri tanıtın.
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Ulusal TOY4INC
iş ortağı organizasyonu ile

iletişime geçin veya ülkenizde
henüz bir tane

bulunmuyorsa, uluslararası
koordinatör Uluslararası Çocuk

Gelişimi Girişimleri
- ICDI ile iletişime geçin. 

Süreç boyunca size rehberlik
edecekler ve gerekirse finansal

destek bulmanıza yardımcı
olabilirler.
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HARCAMA
KATEGORİLERİ

EHer Oyun Merkezi bir Yerel Eylem Ekibi (LAT) tarafından tasarlanır ve yönetilir ve küçük çocukların ve
ailelerin belirli yerel ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Farklı Oyun Merkezleri farklı yerler seçer, farklı
mobilya, oyuncak ve malzemelere sahiptir ve farklı atölye çalışmaları ve aktiviteler sunar. Ancak, tüm OYUN
Merkezleri'ninortak maliyetleri vardır. Bunlar dört kategoride düzenlenebilir:

PERSONEL 

ALTYAPI

PROMOSYON

AKTIVITELER
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oyun merkezi etkinliklerinin düzenli yürümesini sağlar
dış kaynaklar fonlar ve çalıştaylar gibi konuları planlar
ve organize eder

Ek Görevler :
Üyelik kayıtları, oyuncak ödünç verme ile ilişkili
yönetici
Oyun Merkezi'nin temzilenmesi

ECEC eğitimli en az 2 kişi:

Ek görevler oyun merkezinde görevli 2 çalışan tarafından
yürütülebilir

ulusal düzeyde Oyun Merkezleri'ni koordine
eder
düzenli izleme verilerin toplar YAT eğitimini
destekler
kalite değerlendirmesini kolaylaştırır
ulusal ve yerel düzeyde fon toplar

Ülkedeki tüm yun Merkezleri'nden sorumlu sivil
toplum kuruluşu

Bir Proje Sorumlusu

KOORDINASYONUN
ORGANIZASYONU OYUN MERKEZİ EKİBİ

PERSONEL
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Personel maliyetleri bütçelendirilmelidir. Ayrıca bir paydaş veya yerel otorite
tarafından desteklenebilir. Play Hub bir okulda bulunuyorsa ve bazı zorunlu
olmayan faaliyetler gönüllüler tarafından gerçekleştirilebilirse, bazı masraflar
ayni olabilir.

Oyun Merkezi personelinin ne yaptığını daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak
için OYUNCU Araç Seti'ne bakın.



tuvalet tesisleri ile donatılmıştır
oyuncakları depolamak için raf ünitelerine ev
sahipliği yapacak kadar büyük
Kolay erişim için zemin katta ve açık hava
etkinlikleri için bir bahçe ile ideal
tüm güvenlik standartlarını içermelidir

En az 1 oda:

Elektrik, su, vergi maliyetleri de dikkate alınmalıdır.
Ulusal veya yerel kurallara göre üçüncü şahısların yükümlülüğü ve diğer
sigortalar da gereklidir. Mülk bir destekçi tarafından sunuluyorsa, sigorta
normalde dahil edilir.

Mülkler kiralanabilir (ve tabii ki bu durumda finansal kaynaklara ihtiyaç
duyulur) veya bir paydaş veya yerel makam tarafından ayni şekilde
sunulabilir. Örneğin Play Hub'ları, bir okuldaki veya bir topluluk
merkezindeki bir veya daha fazla ücretsiz classoom'da bulunabilir.
Faaliyetlerin normal saatler dışında yapılması halinde ek maliyetler söz
konusu olabilir. 

ALTYAPI

TEMEL ALAN
Yönetim işleri ve toplantılar için
ekstra 1 oda bulunmalıdır

EKSTRA ( OPSİYONEL
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A)Raflar, dolaplar, masalar, sandalyeler, kanepeler gibi mobilyaların
alımı… Güvenlik standartları sağlanmalıdır

OYUN
MATERYALLERİ

C) Oyuncak / eğitim materyali / kitap alımı

D) Kırtasiye, tuvalet malzemeleri vb. alımı

CMaliyet C) bağışların alınma olasılığı en yüksek olan maliyettir. Değilse,
oyuncakların ve kitapların ilk kez satın alınması ve kaybedilmesi, hasar görmesi ve
tamir edilememesi durumunda değiştirilmeleri için fonların bulunması önemlidir.
Maliyet D) bir destekçi tarafından sunulabilir veya mali kaynaklar mevcut olmalıdır.

B)Tarayıcı, yazıcı vb. Dahil en az bir bilgisayar.

A) ve B) maliyetleri, bir destekçi, paydaş veya yerel otorite tarafından sunuluyorsa tesislerde zaten
mevcut olabilir. Bağışlar düşünülebilir (örneğin bilgisayarlar, yazıcılar, mobilyalar, vb.), Aksi takdirde bu
kalemleri satın almak için alternatif fon kaynakları ve aşağıda belirtilenlerin bulunması gerekir.
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Promosyon malzemelerinin tasarımı ve baskısı, ör.
broşürler ve posterler

Tanıtım videosu oluşturulması 

Bir web sitesinin veya sosyal medya sayfasının bakımı
(isteğe bağlı)

TANITIMLAR

OYUN MERKEZİNİN TANITILMASI AKTİVİTELERİ

Tasarım çalışması bir gönüllü tarafından yapılabilir veya bir destekçi
tarafından ayni şekilde sunulabilir. Çoğu durumda, mali kaynakların
baskı ve web sitesi ile ilişkili maliyetler için kullanılabilir olması gerekir.
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AKTİİVİTELER

C) Atölyeye kayıt toplamak, kolaylaştırıcılar ve ilgili
evraklarla iletişim kurmak için Yönetici personelinin ek
süresi

D) Temizlik personeli için ek süre

DÜZENLİ ÇALIŞTAYLAR VE KAPALI ETKİNLİKLER

Maliyet A) toplumdaki büyükanne ve büyükbaba veya diğer yaşlı yetişkinler,
ebeveynler, yerel sanatçılar veya diğer hizmetler tarafından istihdam edilen
profesyoneller tarafından oluşturulabilir; bu maliyet nadiren bir destekçi tarafından
karşılanır.
Maliyet B) gerekli olmayabilir veya Play Hub'a dahil edilmiş olabilir; aksi takdirde
finansal kaynaklar gereklidir.

A) Oyun Merkezi personeli birçok türde atölye çalıştırabilmelidir, ancak bazı durumlarda
harici bir meslek kiralamak gerekebilir.

B) Çalıştaylara özel materyaller
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Geziler topluluk ortamını keşfetmek için bir fırsattır ve çoğu zaman ücretsiz olarak organize
edilebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda bazı masraflar ortaya çıkabilir:

A) Araç kiralama (örn. Otobüs veya minivan) ve ilgili sigorta masrafları veya otobüs / tren bileti alımı.

B) Müzeler, konserler, gösteriler vb. İçin giriş biletleri

GEZILER (ÖRNEĞIN MÜZELER, KONSERLER, SPOR ETKINLIKLERI,
PARKLAR VB.)

A) ve B) maliyetleri bir destekçi tarafından sunulabilir.
Katılımcılardan maliyetlerin bir payı için katkıda bulunmaları
istenebilir; aksi takdirde finansal kaynakların mevcut olması
gerekir.

C) Tur rehberi ile anlaşın

D) Küçük çocuklar dahil olacaksa fazladan eleman ya da gönüllü 
 bulundurun

E) Kayıt toplamak, rezervasyon yaptırmak, bilet satın almak vb. İçin Yönetici
personeline ek süre.

Maliyet C) isteğe bağlıdır ve ayrıca bir gönüllü tarafından karşılanabilir.
Ebeveynler / bakıcılar her zaman mevcutsa, D) maliyeti isteğe bağlı olabilir.
E) maliyeti gerekli olmayabilir, çünkü bu işi kapsamak için normal Yönetici süresi yeterli olabilir.

Geziler, yalnızca kaynaklar izin verdiğinde, isteğe bağlı bir ekstra olarak görülmelidir.
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