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Čo je TOY for
Inclusion?
TOY for Inclusion predstavuje prístup, ktorý podporuje
inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve v
komunite a poskytuje deťom a ich rodinám služby tam, kde
sú potrebné.
Vytvorila ho organizácia International Child Development
Initiatives – ICDI v parterstve s MVO a miestnymi orgánmi v 8
krajinách. TOY for Inclusion zapája rôzne sektory a agentúry,
ktoré spolupracujú s komunitou na vytváraní flexibilných
riešení a odpovedí na špecifické potreby malých detí (010 rokov) a ich rodín.
Poskytuje deťom a ich rodičom príležitosti na hru, učenie sa
a socializáciu.
Podporuje aj medzigeneračné aktivity, do ktorých sa
zapájajú starí rodičia a ďalší starší dospelí žijúci v susedstve.
Všetky tieto aktivity sa konajú v požičovni hračiek a vďaka
tomu sa TOY for Inclusion stáva srdcom komunity.
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Kedy vznikol prístup TOY
for Inclusion a kde sa
realizuje?
Prístup TOY for Inclusion vznikol v
roku 2017 a v súčasnosti ho
realizuje 15 obcí v 8 krajinách: v
Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku,
Lotyšsku,
Holandsku,
Slovinsku,
Turecku a na Slovensku.
V každej zo zapojených obcí vznikol
miestny akčný tím a funguje tam
požičovňa hračiek. Prvé herne požičovne hračiek Play Hubs sa
otvorili v januári 2018.

Aká je vízia TOY for
Inclusion?
Sme presvedčení, že sociálna
inklúzia začína u malých detí a
v ich túžbe učiť sa a hrať sa.
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Čo je naším
snom?
Naším snom sú požičovne hračiek v
každom
európskom
meste
a
samosprávy, ktoré začlenia prístup
TOY for Inclusion do svojich
inkluzívnych vzdelávacích politík.
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Čo je požičovňa
hračiek?
Požičovne hračiek sú bezpečné, neformálne, kvalitné
priestory,
ktoré
poskytujú
vzdelávanie
a
starostlivosť v ranom detstve a v ktorých medzi sebou
nadväzujú vzťahy malé deti (0 až 10 rokov) a ich rodiny
zo všetkých prostredí.
Sú to inkluzívne priestory, kde:
sa stretávajú deti a dospelí všetkých vekových
kategórií, trávia spolu kvalitne čas a hrajú sa;

deti si môžu požičať hračky a vzdelávacie materiály
domov;

rodičia, starí rodičia a odborníci z praxe môžu
neformálnym spôsobom získavať a vymieňať si
informácie o zdraví, vzdelávaní v ranom veku a
vývine detí.
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Organizujeme aktivity založené na hre,
aby sme podporili tvorivosť,
zdravú sebadôveru, rozvoj sociálnych,
emocionálnych a verbálnych zručností
a nechali vyniknúť potenciál všetkých
detí. Deťom to pomáha pri prechode k
formálnemu vzdelávaniu.
Je to obzvlášť dôležité pre rómske rodiny,
rodiny migrantov, či rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktorým sa
v požičovniach hračiek venuje osobitná
pozornosť. Požičovne hračiek sú v
skutočnosti flexibilným riešením, ktoré
ponúka možnosť vzdelávania všetkým
deťom. Aj tým, ktoré bývajú z formálnych
vzdelávacích služieb často vylúčené.

Požičovne hračiek TOY for Inclusion dokážu podporovať deti a rodiny aj na
diaľku a online, ako sa ukázalo počas pandémie COVID-19, keď poskytovali
nasledujúce služby:
podporné online aktivity pre deti a rodičov (umelecké činnosti, videá s
čítaním nahlas atď.),
individuálna telefonická podpora zraniteľným deťom a rodinám,
pomoc s domácimi úlohami a doučovanie (telefonicky alebo online),
mentoringové workshopy na pomoc učiteľom s online vyučovaním,
mediácia medzi rodinami a školami počas obdobia, kedy boli školy
zatvorené,
materiálna pomoc vo forme potravín, hygienickéých potrieb a oblečenia
pre najzraniteľnejšie domácnosti,
balíčky mobilných dát pre deti, aby sa mohli zúčastňovať na online
vyučovaní,
možnosť využiť zdieľané notebooky a tablety na online vyučovanie.
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Kto iniciuje vznik
požičovne hračiek?
V každej krajine riadi program národná partnerská
organizácia TOY for Inclusion. Tieto organizácie majú
potrebné skúsenosti, znalosti a siete na otvorenie a spustenie
požičovne hračiek.
Každá národná organizácia TOY for Inclusion riadi celý proces,
poskytuje školenia miestnym akčným tímom a v spolupráci
s miestnou samosprávou monitoruje chod požičovne
hračiek. Jej úlohou je tiež prepájať a koordinovať vzdelávacie
výmeny medzi požičovňami hračiek v jednotlivých komunitách.
Národnými partnermi TOY for Inclusion sú:
International Child Development Initiatives – ICDI (medzinárodný
koordinátor),
Educational Research Institute - ERI (Slovinsko),
Open Academy Step by Step – OASbS (Chorvátsko),
Associazione 21 luglio (Taliansko),
Centre for Education Initiatives – CEI (Lotyšsko),
Škola dokorán - Wide Open School – WOS (Slovensko),
Partners Hungary Foundation (Maďarsko)
Federation of Mediterranean Roma Associations - Akromfed
(Turecko)
Leger Des Heils (Holandsko).
Medzinárodnú komunikáciu
Association – ISSA.
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koordinuje

International

Step-by-Step

Čo je miestny akčný
tím?
V každej komunite zodpovedá za prípravu, realizáciu a
monitorovanie aktivít požičovne hračiek Play hub
miestny akčný tím (MAT).
So zreteľom na trvalú udržateľnosť a sociálnu súdržnosť
sú v MAT zastúpení rôzni predstavitelia komunity, ako
napr.: odborníci na predprimárne vzdelávanie, riaditelia
predškolských zariadení, učitelia, zdravotnícki pracovníci,
sociálni pracovníci, členovia obecných zastupiteľstiev,
rodičia atď.

Kto pracuje v požičovni
hračiek?
Požičovňu hračiek spravuje miestny akčný tím. Každý
tím má svojho koordinátora, ktorý je zamestnaný na
čiastočný úväzok v rámci projektu a/alebo v
samospráve. Koordinátor miestneho akčného tímu
zväčša vedie a koordinuje požičovňu hračiek. V
spolupráci s dobrovoľníkmi a službami z
komunity organizuje jej aktivity. Koordinátorovi pri
práci často pomáha asistent požičovne hračiek.
Niektoré činnosti riadi priamo koordinátor a/alebo
asistent, iné vykonávajú dobrovoľníci či odborníci.
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Kde sa nachádzajú
požičovne hračiek?
Ich umiestnenie sa v jednotlivých
komunitách a obciach líši, no pri výbere
miesta je dôležité jedno základné
kritérium: Požičovne hračiek musia byť
dostupné pre rodiny z rôznych
prostredí
(Rómov
a
Nerómov,
marginalizované rodiny atď.).
To znamená, že nikdy nebývajú
situované
v
segregovaných
oblastiach (napr. v rómskej osade
alebo v ohradenej komunite) a sú
dobre
dostupné
verejnou
dopravou. Na miestach, kam
verejná
doprava
nejazdí,
je
nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu
dostupnosť požičovne hračiek. Tá
musí byť zabezpečená.
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Požičovne
hračiek
bývajú
umiestnené rôzne: v komunitných
centrách, verejných knižniciach,
základných alebo materských
školách. Vo väčšine prípadov
vlastní priestor, kde sa požičovňa
hračiek nachádza, buď obec, alebo
nejaká vzdelávacia inštitúcia, ktorá
ho poskytuje na užívanie vo forme
nefinančného príspevku (zdarma).

Ako vyzerá požičovňa
hračiek?
Každá požičovňa hračiek je iná, ale všetky majú niekoľko
spoločných čŕt:
Sú to bezpečné priestory vhodné pre rodiny s deťmi, kde sa
dospelí aj deti cítia byť vítané, kde sa môžu voľne pohybovať a
skúmať.
Sú prístupné všetkým vrátane detí a dospelých so špeciálnymi
potrebami a/alebo zdravotným postihnutím.
Ak je to možné, majú vnútorný aj vonkajší priestor.
Ak je to možné, sú umiestnené na prízemí a majú vlastný vchod,
nezávislý od ostatných služieb v budove.
Rodičia (alebo iní opatrovatelia) sú povinní zostať v požičovni
hračiek so svojimi deťmi - v tom sa požičovne hračiek líšia od
bežných zariadení ranej starostlivosti, kde rodičia nechávajú svoje
deti v starostlivosti odborníkov.
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Aké sú doterajšie
výsledky TOY for
Inclusion?
•
Posilnenie medzisektorovej spolupráce: služby majú bližšie k
rodinám, ktoré sa zasa cítia byť lepšie podporované.
• Vylepšenie prechodu zraniteľných detí do základných a
materských škôl: Požičovne hračiek tvoria most medzi domovom
a formálnym vzdelávaním.
• Väčšia dôvera medzi rodinami z odlišného kultúrneho
prostredia a odlišného etnického pôvodu: ľudia z rôznych
generácií a prostredí cítia, že sú vítaní.
• Lokálne posilnenie sociálnej súdržnosti, najmä v menších
komunitách.
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Aký úžitok majú
z požičovne
hračiek deti?
Prístup k vysoko kvalitným materiálom na
hranie a vzdelávacím materiálom, ktoré si môžu
aj požičať.
Možnosť komunikovať, hrať sa a kvalitne tráviť
čas s deťmi z rôznych prostredí, rodičmi, starými
rodičmi a inými opatrovateľmi.
Rozvoj dôležitých životných
zručností (sociálne,
emocionálne, komunikačné
a kooperatívne zručnosti),
ktoré im pomáhajú aj pri
prechode do formálneho
vzdelávania.
Príležitosť spoznať iné
kultúry a generácie,
prekonať predsudky.
Väčší pocit spolupatričnosti
s miestnou komunitou.
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Aký úžitok majú z
požičovne hračiek rodičia,
opatrovatelia a ďalší
rodinní príslušníci?
Príležitosť spoznať ďalšie rodiny v komunite z rôznych prostredí a
podeliť sa s nimi o skúsenosti s rodičovstvom.
Prístup k službám pre malé deti a rodiny v komunite , kde v
prípade potreby môžu nájsť podporu.
Príležitosť priateľským spôsobom sa zoznámiť s odborníkmi a
službami a dostatočne skoro sa dozvedieť o dôležitosti vzdelania.
Príležitosť kvalitne tráviť čas s deťmi a venovať sa hre bez ďalších
zdrojov rozptýlenia.
Príležitosť zúčastniť sa workshopov o rodičovstve, zdraví,
vzdelávaní.
Príležitosť nadviazať medzigeneračné kontakty a oceniť úlohu
starších dospelých v živote malých detí.
Rodičia získavajú hlas vo vzdelávaní svojich detí, podpora zapojenia
rodičov do vzdelávania detí.
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V čom sú požičovne hračiek
prínosné pre komunitu?
Podporujú v komunite spoločné prevzatie zodpovednosti
za blaho malých detí.
Predstavujú pre obce príležitosť priblížiť sa občanom,
vypočuť si ich potreby a podeliť sa s nimi o dôležité
informácie týkajúce sa školstva, zdravia atď.
Prepájajú služby v komunite a pripravujú a
transformujú vzdelávací systém tak, aby dokázal prijímať
deti inkluzívnym spôsobom.
Sú mostom medzi vzdelávacími službami a rodinami,
aby zvlášť zraniteľné rodiny získali väčšiu dôveru v školu a
cítili sa vítané a akceptované.
Zlepšujú sociálnu súdržnosť medzi občanmi z rôznych
komunít / rôzneho pôvodu / z rôznych prostredí.
Vytvárajú pracovné príležitosti pre ľudí zo zraniteľného
prostredia.
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Môže sa TOY for
Inclusion stať vzorom
pre iné komunity v
iných krajinách?

Áno!

TOY for Inclusion začalo v roku 2017 so 7 požičovňami
hračiek a už po 3 rokoch sa ich počet viac ako zdvojnásobil.
Tento prístup poskytuje spoločný, no flexibilný rámec, ktorý
reaguje na miestne potreby malých detí a rodín.
Myslite globálne, konajte lokálne!
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Ako naštartovať proces
tvorby požičovne
hračiek?
KOMUNITNÉ MAPOVANIE
Zistite, kto vo vašej komunite robí aktivity spojené so
vzdelávaním, zdravím a pohodou malých detí a vytvorte
miestny akčný tím (MAT).

ŠKOLENIE
Usporiadajte špeciálne školenie pre členov MAT o
prístupe a praktických aspektoch zriaďovania
prevádzkovania požičovne hračiek.

a

POSÚDENIE POTRIEB
Preskúmajte potreby a túžby rodín s malými deťmi vo
vašej komunite a venujte osobitnú pozornosť tým
najzraniteľnejším.

PRÍPRAVA
Vyberte vhodný priestor, zrekonštruujte a zariaďte ho,
nakúpte hračky a vzdelávacie materiály. Spojte sa so
službami v komunite, dohodnite sa na otváracích
hodinách, propagujte centrum, aby sa o ňom rodiny
dozvedeli.

OTVORENIE POŽIČOVNE HRAČIEK
Každý týždeň pripravujte v požičovni hračiek pre deti a
ich rodiny služby a workshopy.

(PRIEBEŽNÉ) MONITOROVANIE A EVALVÁCIA
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Zbierajte údaje o činnostiach a premýšľajte nad ich
výsledkami a skúsenosťami používateľov. V prípade
potreby vykonajte zmeny.

Skontaktujte sa s národnou partnerskou
organizáciou TOY for Inclusion, alebo, ak vo
vašej krajine zatiaľ partnerská organizácia nie je,
kontaktujte
medzinárodného
koordinátora,
International Child Development Initiatives –
ICDI. Prevedie vás celým procesom a v prípade
potreby vám tiež môže pomôcť s hľadaním
finančnej podpory.

Koľko stojí
prevádzka
požičovne hračiek?
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Rôzne požičovne hračiek Play Hub sa nachádzajú na
rôznych miestach, sú zariadené odlišným nábytkom,
hračkami a materiálmi a ponúkajú iné workshopy a
aktivity. Všetky požičovne hračiek však majú spoločné
náklady, ktoré sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií:
zamestnanci, infraštruktúra, propagácia a aktivity.
Ďalšie informácie nájdete v materiáli Komunitné
požičovne hračiek: posúdenie nákladov.

Máte ďalšie otázky?
Neváhajte kontaktovať ICDI alebo naše lokálne
partnerské organizácie:
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Medzinárodný koordinátor:
giulia@icdi.nl
margaret@icdi.nl

Komunikácia:
fcolombo@issa.nl

Chorvátsko:
sanja@korakpokorak.hr

Maďarsko:
deake@partnershungary.hu

Taliansko:
educazione21luglio@gmail.com

Lotyšsko:
iic.kristine@gmail.com

Slovensko:
miroslav.sklenka@gmai.com

Slovinsko:
KorakZaKorakom@pei.si

Holandsko:
iara.de.witte@legerdesheils.nl

Turecko:
akromfed@hotmail.com

www.toy4inclusion.eu
jún 2020

