Toys To Share
Play To Care
SOCIALNA VKLJUČENOST SE ZAČNE Z OTROŠKO ŽELJO PO SKUPNI IGRI
S pristopom TOY for Inclusion želimo pokazati, da se lahko približamo tudi tistim otrokom in družinam, ki jih je
po navadi težje doseči. Naše storitve vzpostavimo na mestih, ki so dostopna vsem. Spodbujamo medsektorsko
povezovanje in iščemo prilagodljive rešitve za izražene potrebe mlajših otrok (0-8) in njihovih družin v izbranem

Strokovni delavci
in lokalni oblikovalci politike
pridobijo znanje in veščine, kako
delati z in za otroke ter družine.

Povečan dostop do
kakovostnih programov
zgodnjega učenja otrok iz
ranljivih skupin (0-6) in njihova
boljša izkušnja prehoda v šolo.

Večje zaupanje v lokalne
storitve ter bolj razvite
starševske veščine.
Več zaupanja med družinami z
različnimi kulturnimi in etničnimi
ozadji.

IGRA IN UČI SE VEČ OTROK
Več kot 30 % otrok je
iz ranljivih skupin.

4000

OTROK

%

Je bilo vključenih v dejavnosti v
knjižnicah igrač.

Se je udeležilo dejavnosti, ki so bile
organizirane v knjižnicah igrač.

2000

STARŠEV &
STARIH STARŠEV

DEJAVNOSTI IN DELAVNICE, KI JIH ORGANIZIRAMO V KNJIŽNICAH IGRAČ

300

IZVAJALCEV DEJAVNOSTI

20%
JIH

PR
IZ RANLJIVIH SKIHAJA
UPIN

250

delavnic in
dogodkov

V sodelovanju z različnimi
storitvami iz okolja se izvajajo
delavnice in dogodki, kot so:
pomoč staršem, medgeneracijske
dejavnosti, ustvarjalne delavnice
in delavnice izdelovanja igrač,
predavanja za starše.

KAJ PREDSTAVLJA TOY FOR INCLUSION?

Z iniciativo TOY for Inclusion krepimo integracijo in socialno vključenost na lokalnem nivoju. Vzpostavili smo
knjižnice igrač, ki povezujejo otroke in družine z različnimi ozadji ter jim pomagajo pri njihovem razvoju in
vključevanju v skupnost. Še posebej se trudimo vključiti družine iz ranljivih skupin.

KAJ JE KNJIŽNICA IGRAČ?

Knjižnica igrač je prostor za priložnostno
učenje, ki omogoča otrokom in
njihovim družinam, da se skupaj igrajo,
se udeležujejo različnih dejavnosti

VAI VĒLATIES ATVĒRT
SPĒĻU CENTRU-ROTAĻLIETU
BIBLIOTĒKU?

in spoznavajo nove ljudi. Zagotavlja

Naša želja je, da knjižnice igrač

kakovost in stremi k vključevanju vseh

odpremo v vseh občinah po Evropi in

družin iz okolja. Posebna pozornost je

prepričamo lokalne oblasti, da pristop

namenjena družinam iz ranljivih skupin

TOY for Inclusion umesti v svojo

(Romi, priseljenci, družine s slabšim

izobraževalno politiko.

socialno-ekonomskim položajem).

Si želite knjižnico igrač tudi v svojem

Dejavnosti v knjižnici igrač temeljijo

Kontaktirajte nas na info@reyn.eu.

na igri, s čimer se krepi ustvarjalnost

Iniciativo TOY for Inclusion trenutno

udeležencev, poveča njihova samozavest

izvajamo na

in razvijajo socialne ter jezikovne veščine.

Hrvaškem, Madžarskem,

Vse to pripomore k pripravam otrok na

Nizozemskem, Slovaškem, v Italiji,

formalno izobraževanje.

Latviji, Sloveniji in Turčiji.

Pristop TOY for Inclusion krepi tudi
starševske veščine in pripomore k
boljšemu sodelovanju med skupnostjo
in lokalnimi storitvami, ki se ukvarjajo z
zagotavljanjem blaginje in izobraževanja
mlajših otrok. Pristop prav tako
spodbuja dejavnosti, s katerimi se krepi
medgeneracijsko sodelovanje med
mlajšimi otroki in starejšimi odraslimi.

Projektni partnerji

www.toy4inclusion.eu
#TOY4Inclusion

Evropska komisija finančno podpira izdajo tega letaka, vendar ne
odgovarja za vsebino, ki odraža stališča avtorjev. Prav tako Evropska
komisija ni odgovorna za uporabo podatkov, pridobljenih iz letaka.

