
KNJIŽNICA IGRAČ
ocena stroškov



S tem dokumentom želimo predstaviti pregled
stroškov in sredstev, ki jih potrebujete za
vzpostavitev knjižnice igrač v vašem okolju.

Nismo vključili konkretnih številk, saj se te
razlikujejo od države do države, poleg tega pa se
nekaterih virov ne da »meriti z denarjem«.

To velja predvsem za ljudi, ki v knjižnico igrač
vlagajo svoj čas in znanje, donacije igrač ter knjig
ali za brezplačno oddajo prostora. 

Za več informacij o knjižnici igrač si preberite VSE
O KNJIŽNICI IGRAČ.

NAMEN
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Vodja
knjižnice igrač

Volunteers: 
parents,

older adults,
young

people,
experts. 

Nacionalni
kordinator
(Pedagoški

inštitut)

Mednarodni
koordinator

ICDI

Ta struktura zagotavlja
spremljanje, vodenje in
podporo vseh deležnikov, ki
prihajajo iz različnih
sektorjev. Tako se vzpostavi
lokalno lastništvo in spodbuja
financiranje iz lokalnih
sredstev/donacij, ki
zagotavljajo vzdržnost
storitve. 

ORGANIZACIJA KNJIŽNICE IGRAČ

LOKALNI AKCIJSKI TIM 
(občina, VIZ ustanove,

kulturni, socialni in
zdravstveni zavodi,

starši …)
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Prostovoljci:
starši, mladi,

starejši,
strokovnjaki …



KAKO VZPOSTAVITI KNJIŽNICO IGRAČ

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

PRIDOBITE VPOGLED V DELOVANJE
SKUPNOSTI

USPOSABLJANJE

OCENA POTREB

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 igrače, knjige
in material za pripravo delavnic.
Povežite se z različnimi storitvami v skupnosti ter
se dogovorite za delovni čas in promocijo
knjižnice igrač.

PRIPRAVA

Vsak teden povabite otroke in njihove
družine na druženje ter organizirane

delavnice.

PRIČETEK DELOVANJA

SPREMLJANJE KAKOVOSTI

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.
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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 s

svojimi izkušnjami pomagali
pri iskanju različnih

povezav in virov. 
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KATEGORIJE STROŠKOV
Vsako knjižnico igrač vodi lokalni akcijski tim (LAT), ki najbolje ve, kakšne potrebe imajo družine v njihovi
skupnosti in kako se nanje odzvati. Vsak LAT se odloči za svojo izbiro najbolj primernega prostora, opreme,
gradiva, ki je na voljo, delavnic, ki jih organizira ipd. Vendar pa imajo vse knjižnice igrač skupne stroške, ki jih
lahko umestimo v:

STROŠKE OSEBJA

STROŠKE OPREME

STROŠKE PROMOCIJE

DEJAVNOSTI
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Vsaj dve osebi, ki sta bili na usposabljanju o pristopu
TOY for Inclusion in skrbita za:
-  vodenje dejavnosti v knjižnici igrač;
-  načrtovanje in organizacijo dogajanja in dejavnosti
   v knjižnici igrač;
- zbiranje donacij.

Dodatne naloge:
- administracijo v knjižnici igrač;
- skrb za čistočo gradiva in prostora;
- urejanje in vodenje spletne strani.

Dodatne naloge lahko izvajata vodji knjižnice igrač ali
dodatno osebje, s katerimi se dogovorite.

v Sloveniji je glavni koordinator Pedagoški inštitut,
ki je zadolžen za:

- koordinacijo knjižnic igrač na nacionalnem nivoju;
- zbiranje podatkov s pomočjo poročil;
- usposabljanje in mentoriranje;
- spremljanje kakovosti v knjižnicah igrač;
- zbiranje donacij.

KOORDINATOR VODJA KNJIŽNICE IGRAČ

OSEBJE
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Treba je zagotoviti plačilo za vodji knjižnice igrač. Lahko jih sponzorira občina ali
kateri drugi podpornik. Določena pomoč se lahko krije z drugih virov (npr.
čiščenje, če se knjižnica igrač nahaja v šoli/vrtcu/knjižnici, kjer je za to že
poskrbljeno) ali s prostovoljci.

V pomoč vam je lahko tudi Orodje TOY for Inclusion, kjer najdete več
podrobnosti o nalogah vključenega osebja.

http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/TOY/TOY4inclusion_toolkit.pdf


Vsaj 1 prostor, ki:
- ima blizu tudi umivalnico/stranišče;
- je dovolj velik za shranjevanje igrač in materiala;
- dostopen vsem - idealno, če je v pritličju in je na
  voljo tudi prostor za zunanje aktivnosti;
- ustreza vsem varnostnim standardom.

Treba je upoštevati tudi stroške elektrike in vode ter ostale zahteve, ki veljajo v
posamezni državi. Če se prostor nahaja znotraj določene institucije, je
zavarovanje po navadi že krito. Prostor lahko najemate (za kar so seveda
potrebna dodatna sredstva), lahko pa v vašem okolju poiščete prostor, ki ga
smete uporabljati brezplačno. Knjižnico igrač lahko umestite v razred na šoli, v
vrtcu, lokalni knjižnici … če izvajate zunanje dejavnosti izven rednih ur, lahko
tu nastanejo dodatni stroški.

PROSTOR

OSREDNJI PROSTOR
Če je na voljo, je dobrodošel tudi
dodatni prostor, kjer poteka
administracija, izposoja igrač,
srečevanje LAT-a.

(DODATNI PROSTOR)
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A) Pri nakupu opreme (polic, omar, stolov, miz, kavčev …) morate biti
pozorni na upoštevanje varnostnih standardov!

OPREMA,MATERIAL IN IGRAČE

C) NAKUP IGRAČ, POTREBŠČIN, KNJIG IN PODOBNEGA GRADIVA

Č) NAKUP PISARNIŠKEGA MATERIALA,PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE …

Največkrat se dobijo donacije igrač, potrebščin in podobno. Če donacij ni, morate
razmisliti o drugih načinih, kako zagotoviti sredstva za nakup omenjenih materialov oz.
kako poskrbeti za menjavo poškodovanih ali izgubljenih predmetov.
Tudi pri pisarniškem materialu lahko iščete pomoč donatorjev, sicer pa morate poskrbeti
za druga finančna sredstva.

B) Za lažjo administracijo je priporočljivo imeti vsaj en računalnik ter
tiskalnik in podobno opremo. 
Omenjena oprema je lahko že na voljo v izbranem prostoru oz. jo lahko pridobite z donacijami (računalniška
oprema, pohištvo, igrače …).
Sicer pa morate razmisliti o drugih načinih, kako zagotoviti sredstva za nakup omenjenih materialov.
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Oblikovanje letakov, plakatov, s katerimi obveščate
skupnost o knjižnici igrač, dejavnosti v njej …
Priprava promocijskega videa
Oblikovanje in urejanje spletne strani, socialnega
omrežja (po izbiri)

PROMOCIJA

PROMOCIJA KNJIŽNICE IGRAČ IN NJENIH DEJAVNOSTI

Za oblikovanje lahko poskrbi prostovoljec ali pa poiščete druge vire, s
katerimi lahko omogočite oblikovanje spletne strani in tisk letakov.
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DEJAVNOSTI

C) Dodatni čas za administrativne obveznosti vodij
     knjižnice igrač

Č) Dodatni čas za čiščenje

DELAVNICE IN DOGODKI

Delavnice lahko izvajajo prostovoljci, starejši, starši, lokalni umetniki, strokovnjaki iz
različnih zavodov; po navadi za to ne zbiramo donacij.
Za material na delavnicah včasih poskrbijo izvajalci, lahko pa finančna sredstva za nakup
potrebščin zagotovite sami.

A) Vodje knjižnice igrač so ljudje, ki lahko sami vodijo različne dejavnosti znotraj knjižnice
     igrač. Sicer pa se za organizacijo dejavnosti povežejo z različnimi strokovnjaki, prostovoljci
     iz okolja, člani lokalnega akcijskega tima.
B) Materiali za izvedbo delavnic
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Da obiskovalci bolje spoznajo okolje, v katerem živijo, lahko organizirate tudi zunanje
dejavnosti. Večino se lahko pripravi brez stroškov, razen v določenih primerih za:

A) Najem prevoza (kombi, avtobus) in stroške zavarovanja, nakupa kart.

B) Vstopnine za muzej, koncerte, predstave …

ZUNANJE DEJAVNOSTI 
(NPR. OBISK MUZEJA, KONCERTA, ŠPORTNEGA DOGODKA, PARKA ...)

Omenjene stroške lahko krijemo s kakšno donacijo. Lahko tudi udeležence
prosimo, da krijejo kakšen del stroškov.
Sicer je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva.

C) Najem turističnih vodičev

Č) Dodatno osebje ali prostovoljci za spremstvo mlajših otrok

D) Dodatni čas, ki je potreben za administracijo – rezervacijo, nakup kart,
organizacijo izleta …

Stroški pod točko C so opcijski in jih lahko pokrijemo tudi s prostovoljstvom. 
Stroški pod točko Č so opcijski, saj morajo biti starši/skrbniki vedno prisotni ob otrocih.
Stroški pod točko D mogoče niso potrebni, saj lahko vodja knjižnice delo opravi znotraj svojega urnika.
Izleti in zunanje dejavnosti so dodatna ponudba, ki ni obvezna, je samo dodana vrednost, če imamo na voljo
finančno sredstva. 12



www.toy4inclusion.eu
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