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TOY4INC nedir?
TOY4INC kapsamlı toplum temelli erken çocukluk
eğitimini ve bakımını teşvik eden ve çocuklara ve ailelerine
ihtiyaç duydukları yerlerde hizmet veren bir yaklaşımdır.
Uluslararası Çocuk Gelişimi Girişimleri – ICDI tarafından 8
ülkedeki STK'lar ve yerel makamlarla ortaklaşa geliştirilmiştir.
TOY4INC küçük çocukların (0-10 yaş) ve ailelerinin özel
ihtiyaçlarına esnek çözümler ve cevaplar bulmak için
toplulukla birlikte çalışan farklı sektörleri ve ajansları içerir
Çocuklar ve ebeveynleri için oyun, öğrenme ve sosyalleşme
fırsatları sağlar.
Ayrıca, büyükanne ve büyükbabaları ve mahallede yaşayan
diğer yaşlıları içeren nesiller arası etkinlikleri de teşvik eder.
Tüm bu faaliyetler, TOY4INC'ı toplulukların kalbine yerleşten
bir Oyun Merkezi'nde gerçekleşir.
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TOY4INC ne zaman başladı
ve nerede uygulandı?
2017 yılında başladı ve şu ana kadar 8
ülkede 15 belediye tarafından
uygulanıyor: Hırvatistan, Macaristan,
İtalya, Letonya, Hollanda, Slovakya,
Slovenya ve Türkiye.
Her belediyede yerel bir eylem ekibi
kuruldu ve bir Oyun Merkezi faaliyete
geçti. İlk oyun merkezleri Ocak
2018'de açıldı

TOY4INC'ın vizyonu
nedir?
Sosyal
içermenin
küçük
çocuklar ve onların oynama ve
öğrenme hevesiyle başladığına
inanıyoruz.
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Hayalimiz
nedir?
Hayalimiz, Avrupa'nın her
şehrinde oyun merkezlerine
sahip olmak ve belediyelerin
kapsayıcı eğitim politikalarına
TOY4INC yaklaşımını
yerleştirmektir.
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Oyun Merkezi
nedir?
Oyun merkezleri, küçük çocuklar (0 ila 10 yaş arası) ile
geçmişlerinde aileler arasındaki ilişkilerin inşa edildiği
güvenli, gayri resmi, yüksek kaliteli, erken çocukluk
eğitimi ve bakım alanlarıdır.
Kapsayıcı alanlar:
her yaştan çocuklar ve yetişkinler buluşuyor, birlikte
kaliteli zaman geçiriyor ve birbirleriyle oynuyor;

çocuklar eve getirmek için oyuncak ve eğitim
materyalleri ödünç alabilir;

ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar ve
uygulayıcılar gayri resmi olarak çocuk sağlığı, erken
öğrenme ve gelişim hakkında bilgi edinebilir ve
paylaşabilirler.
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Yaratıcılığı desteklemek,
özgüvenini arttırmak, sosyal,
duygusal ve sözel becerileri
geliştirmek ve her çocuğun
potansiyelini ortaya çıkarmak için
oyun tabanlı etkinlikler
düzenlenmektedir.
Bu, özellikle Oyun Merkezlerinin
daha fazla dikkat ettiği Çingene,
göçmen veya sosyal olarak
dezavantajlı aileler için geçerlidir.
Aslında, oyun merkezleri, genellikle
resmi eğitim hizmetlerinden
dışlanan tüm çocuklar için eğitim
fırsatları sunan esnek bir çözümdür.

TOY4INC için Oyun Merkezleri, aşağıdaki hizmetlerin sunulduğu
COVİD-19 pandemisi sırasında gösterildiği gibi, çocukları ve aileleri
Uzaktan ve çevrimiçi olarak da destekleyebilir:
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çocuklar ve ebeveynler için çevrimiçi destek etkinlikleri (sanat
ve el sanatları, yüksek sesle video okuma, vb.),
savunmasız çocuklara ve ailelere bire bir telefon desteği,
ödev ders desteği (telefonla veya çevrimiçi),
öğretmenlerin çevrimiçi eğitim sağlamada onlara destek
olmaları için mentörlük atölyeleri,
karantina sırasında aileler ve okullar arasında arabuluculuk,
en savunmasız hane halklarına gıda, hijyen ürünleri ve giysiler
gibi malzeme desteği,
çocukların çevrimiçi eğitime erişmesi için mobil veri paketleri,
çevrimiçi eğitime erişmek için paylaşılan dizüstü bilgisayarlar ve
tabletler.

Oyun Merkezini
başlatmaktan kim
sorumludur?
Her ülkede ulusal bir TOY4INC ortağı kuruluş programı
yürütmektedir. Oyun Merkezi açmak ve çalıştırmak için
deneyim, bilgi ve ağlara sahiplerdir.
Her ulusal TOY4INC organizasyonu süreci yönlendirir, Yerel
Eylem Ekiplerini eğitir ve Oyun Merkezini izlemek için
belediye ile birlikte çalışır. Ayrıca, farklı topluluklardaki Oyun
Merkezleri arasındaki öğrenme değişimlerini birbirine
bağlamada ve koordine etmede rol oynarlar.
TOY4INC'ın ulusal ortakları şunlardır:
Uluslararası Çocuk Gelişimi Girişimleri-ICDI (uluslararası koordinatör),
Eğitim Araştırma Enstitüsü-ERI (Slovenya),
Adım Adım Açık Akademi – OASbS (Hırvatistan),
Dernek 21 Temmuz (İtalya),
Eğitim Girişimleri Merkezi – CEI (Litvanya),
Geniş Açık Okul– WOS (Slovakya),
Ortaklar Macaristan Vakfı (Macaristan)
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu-Akromfed ( Türkiye)
Kurtuluş Ordusu (Hollanda).
Uluslararası iletişim, Uluslararası Adım Adım Derneği – ISSA tarafından
koordine edilmektedir
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Yerel Eylem Ekibi
nedir?
Her toplulukta, ECEC Oyun Merkezi'nin
faaliyetlerini tasarlamaktan, çalıştırmaktan ve
izlemekten Yerel Eylem Ekibi (LAT) sorumludur.
Sürdürülebilirlik ve sosyal uyumu göz önünde
bulundurarak, LAT'lar geniş bir topluluğu temsil
eder ve şunları içerebilir: ECEC uygulayıcıları, okul
öncesi müdürleri, öğretmenler, sağlık çalışanları,
sosyal hizmet uzmanları, Belediye meclisleri üyeleri,
ebeveynler, vb.

Oyun Merkezlerinde
Kimler Çalışır?
Oyun Merkezi Yerel Eylem Ekibi tarafından
yönetilmektedir. Her takımın proje ve/veya belediye
tarafından yarı zamanlı olarak çalışan bir koordinatörü
vardır. Genellikle, Yerel Eylem Ekibinin koordinatörü de
Oyun Merkezini çalıştırır ve koordine eder.
Gönüllüler ve toplumdan gelen hizmetler ile işbirliği
içinde etkinlikler düzenler. Koordinatörler genellikle bir
Oyun Merkezi asistanı tarafından desteklenir. Bazı
faaliyetler doğrudan koordinatör ve/veya asistan
tarafından kolaylaştırılır, diğerleri gönüllüler veya
profesyoneller tarafından gerçekleştirilir.
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Oyun Merkezleri nerede
bulunur?
Bu, her toplulukta ve belediyede farklıdır,
ancak yeri belirlemede önemli olan bir
temel kriter vardır: Oyun Merkezleri,
tüm kökenlerden gelen aileler için
erişilebilir olmalıdır (Roman ve Roman
olmayan, marjinalleşmiş, vb.)

Bu, hiçbir zaman ayrılmış
alanlarda (örneğin; Roman yerleşim
yerleri ve kapalı alanlar)
bulunmadıkları ve toplu taşıma
araçlarıyla kolayca
ulaşılabilecekleri anlamına gelir.
Toplu taşıma olmadığında, Oyun
Merkezi'ne ulaşmak için yeterli
destek sağlanmalıdır.
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Yerler çeşitlidir ve şunları içerir:
toplum
merkezleri,
halk
kütüphaneleri,
ilkokullar
veya anaokulları.
Çoğu
durumda,
Oyun
Merkezinin bulunduğu alan
belediyeye veya bir eğitim
kurumuna aittir ve kullanımı
ayni katkı olarak sağlanır
(ücretsiz).

Oyun Merkezi nasıl
olmalıdır?
Her Oyun Merkezi farklıdır, ancak bazı ortak özellikler vardır:
Hem yetişkinlerin hem de çocukların hoş karşılandıkları ve hareket
etmekte ve keşfetmekte özgür oldukları aile ve çocuk dostu güvenli
alanlardır.
Özel ihtiyaçları ve / veya engelleri olan çocuklar ve yetişkinler dahil
herkes tarafından erişilebilir.
Mümkün olduğunda, hem kapalı hem de açık bir alana sahiptirler.
Mümkün olduğunda, zemin katta bulunurlar ve binadaki diğer
hizmetlerden bağımsız olarak özel bir girişe sahiptirler.
Ebeveynler (veya diğer bakıcılar) Oyun Merkezindeyken
çocuklarıyla birlikte kalmalıdır – bu, ebeveynlerin çocuklarını bir
uygulayıcının bakımına bıraktıkları normal ECEC merkezlerinden
farklıdır.
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Şimdiye kadar TOY4INC'ın
sonuçları nelerdir?

Sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi: hizmetler ailelere
daha yakındır ve kendilerini daha iyi desteklenmiş hissederler.
Korunmasız çocukların okullara ve anaokullarına geçişinin
iyileştirilmesi: Oyun Merkezleri evden örgün eğitime bir köprü
oluşturmaktadır.
Farklı kültürel ve etnik kökenlerden gelen aileler arasında
artan güven: farklı nesilden ve geçmişten gelen insanlar hoş
karşılanmaktadır.
Yerel olarak, özellikle küçük topluluklarda sosyal uyumu
arttırdı.
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Çocuklar Oyun
Merkezinden nasıl
yararlanıyor?
Ödünç de alınabilecek yüksek kaliteli oyun ve
öğrenme materyallerine erişim.
Her geçmişten gelen çocuklar, ebeveynler,
büyükanne ve büyükbabalar ve diğer bakıcılar ile
etkileşim kurma, oyun oynama ve kaliteli
zaman geçirme fırsatı.
Örgün eğitime geçişte onlara
yardımcı olan önemli yaşam
becerilerini (sosyal,
duygusal, iletişim ve işbirliği
becerileri) geliştirin.
Basmakalıpların üstesinden
gelmek için diğer kültürleri
ve nesilleri tanıma fırsatı.
Yerel topluma ait olma
duygusunu artırın.
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Ebeveynler ve bakıcılar
ve diğer aile üyeleri
Oyun Merkezi'nden nasıl
yararlanır?
Topluluktan ve tüm geçmişten gelen diğer aileleri tanıma ve
onlarla ebeveynlik deneyimini paylaşma fırsatı.
Topluluktaki küçük çocuklar ve aileler için, gerektiğinde destek
bulabilecekleri hizmetlere erişim.
Uygulayıcıları ve hizmetleri dostane bir şekilde tanıma ve
eğitimin önemine erken tanıma fırsatı.
Diğer dikkat dağıtıcı kaynaklar olmadan eğlenceli aktiviteler yaparak
çocuklarla kaliteli zaman geçirme fırsatı.
Ebeveynlik, sağlık, eğitim üzerine çalıştaylara katılma fırsatı.
Küçük çocukların yaşamlarında yaşlıların rolüne değer veren
kuşaklararası iletişim fırsatı.
Ebeveynlere çocuklarının eğitiminde söz hakkı verin ve çocukların
eğitimine ebeveyn katılımını teşvik edin.
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Topluluklar Oyun Merkezinden
nasıl yararlanıyor?
Topluluk içinde küçük çocukların refahı için sahiplik ve
paylaşma sorumluluğu teşvik edin
Belediyelerin
vatandaşlara
yaklaşma,
ihtiyaçlarını
öğrenme ve eğitim, sağlık vb. İle ilgili önemli mesajları iletme
fırsatı.
Toplumdaki hizmetleri bir araya getirin ve çocukları
kapsayıcı bir şekilde ağırlamak için eğitim sistemini
hazırlayın ve dönüştürün.
Eğitim hizmetleri ve aileler arasında bir köprü oluşturun
böylece özellikle savunmasız ailelerin okula olan güveni
artar ve hoş karşılanır ve kabul edilir hissederler.
Farklı toplulukların/kökenlerin/geçmişlerin
arasındaki sosyal uyumu artırın
Savunmasız geçmişlerden
fırsatları sunun.
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gelen

vatandaşları

uygulayıcılar

için

iş

TOY4INC diğer
ülkelerdeki diğer
topluluklar için bir
model olabilir mi?

Evet!

TOY4INC, 2017'de 7 Oyun Merkezi ile başladı ve şimdi
sadece 3 yıl sonra bu sayıyı iki kattan fazla artırdı.
Küçük çocukların ve ailelerin yerel ihtiyaçlarına cevap
vermek için ortak ama esnek bir çerçeve sağlar.
Küresel düşün, yerel davran!
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Oyun Merkezi kurma
sürecine nasıl başlanır?

TOPLULUK HARİTALAMA
Topluluğunuzdaki küçük çocukların eğitimi, sağlığı ve
refahı ile ilgili olarak kimin ne yaptığını anlayın ve yerel
eylem ekibinizi (LAT) oluşturun.

EĞİTİM
LAT üyeleri için bir Oyun Merkezi tasarlamanın ve
çalıştırmanın yaklaşımı ve pratiklikleri konusunda özel
bir eğitim.

DEĞERLENDİRME İHTİYACI
En
savunmasız
kişilere
özel
önem
vererek,
toplumunuzdaki küçük çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını ve
isteklerini araştırın.

HAZIRLANMA
Bir yer seçin, alanın gerekli tadilatını ve döşenmesini
yapın, oyuncak ve eğitim malzemeleri satın alın.
Topluluktaki hizmetlerle bağlantı kurun, çalışma saatleri
konusunda anlaşın, Merkezi ailelere tanıtın.

OYUN MERKEZİ AÇIN
Çocukları ve aileleri her hafta Oyun Merkezi
hizmetlerine ve atölye çalışmalarına davet edin.

(DEVAM EDİYOR) İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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Etkinliklerle ilgili verileri toplayın ve sonuçlarını ve
kullanıcı deneyimlerini yansıtın. Gerekirse değişiklikleri
tanıtın.

Ulusal TOY4INC'la ortak organizasyon ile
iletişime geçin veya ülkenizde henüz bir tane
yoksa, Uluslararası Çocuk Gelişimi Girişimleri
–ICDI uluslararası Koordinatörü ile iletişime
geçin. Bu süreç boyunca size rehberlik edecekler
ve gerekirse finansal destek bulmanıza yardımcı
olabilirler.

Bir Oyun Merkezini
işletmek ne kadara
mal olur?
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Farklı oyun merkezleri farklı yerler seçer, farklı
mobilyalara, oyuncaklara ve malzemelere sahiptir ve farklı
atölyeler ve etkinlikler sunar. Ancak, tüm Oyun
Merkezlerin ortak giderleri var.
Bunlar dört kategoride organize edilebilir: personel,
altyapı, tanıtım ve etkinlikler.
Daha fazla bilgi için, Topluluk Oyun Merkezleri : maliyet
değerlendirmesi 'ne bakınız

Hala sorularınız mı var?
ICDI veya yerel bir ortak kuruluşla iletişime geçmekten çekinmeyin:
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Uluslararası koordinatör
giulia@icdi.nl
margaret@icdi.nl

İletişim:
fcolombo@issa.nl

Hırvatistan:
sanja@korakpokorak.hr

Macaristan:
deake@partnershungary.hu

Italya:
educazione21luglio@gmail.com

Letonya:
iic.kristine@gmail.com

Slovakya:
miroslav.sklenka@gmai.com

Slovenya:
KorakZaKorakom@pei.si

Hollanda:
iara.de.witte@legerdesheils.nl

Türkiye:
akromfed@hotmail.com

www.toy4inclusion.eu
June, 2020

