Priročnik delujočih praks

Knjižnice igrač – korak na poti k integraciji
Inovativni odzivi na diskriminacijo do
romskih otrok in romskih skupnosti
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»Še nikoli se nisem počutila tako
sprejeto in spoštovano.«
Ana Dirdova, romska mati šestih
otrok, Spišský Hrhov, Slovaška

Namen priročnika
Priročnik opisuje obetajoče prakse v sklopu knjižnic
igrač, ki v sklopu vzgoje in izobraževanja v zgodnjem
otroštvu spodbujajo integracijo romskih skupnosti
na lokalni ravni.
Prakse in pripadajoča priporočila temeljijo na izsledkih
projekta TOY for Inclusion , 1izvedenega v sedmih
državah (glej besedilo v okvirju). Priročnik je namenjen
strokovnim delavcem in lokalnim organom. V pomoč
jim bo pri vzpostavljanju storitev na področju
vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu za
romske in neromske otroke na lokalni ravni z
namenom izboljšati socialno kohezijo. Priročnik
je namenjen tudi obveščanju oblikovalcev politik na
lokalni, nacionalni in na ravni EU o tem, kako uporabljati
socialno in ekonomsko solidarnost med kulturami
in generacijami pri odpravljanju segregacije in
spodbuditi vključevanje. Priporočila, predstavljena v
priročniku, se medsebojno dopolnjujejo in so najbolj
učinkovita, ko jih vzpostavimo sočasno.
Prakse in priporočila skupaj zagotavljajo jasne smernice
za sistemski pristop in trajnostne rešitve na lokalni
ravni tako v politiki kot v praksi.

Projekt Toy for Inclusion
sofinancirata Evropska unija
in organizacija Open Society
Foundations
in
poteka
pod
okriljem
organizacije
International
Child
Development Initiatives - ICDI
(Nizozemska). Drugi projektni
partnerji
so
Mednarodno
združenje Korak za korakom
- ISSA (Nizozemska) in šest
nacionalnih mrež za kakovostno
vzgojo in izobraževanje romskih
otrok (REYN): Pedagoški inštitut
– PI (REYN Slovenija), Open
Academy Step by Step – OASS
(REYN Hrvaška), Wide Open
School – WOS (REYN Slovaška),
Centre for Innovation in the
Early Years – VBJK (REYN
Belgija), Associazione 21 Luglio
(REYN Italija), Partners Hungary
Foundation (REYN Madžarska) in
Centre for Education Initiatives
– CEI (Latvija).

1 Projekta TOY for Inclusion: Vzgoja v zgodnjem otroštvu za romske otroke na lokalni ravni (2017-2019

http://www.toy4inclusion.eu) smo se lotili, da bi naslovili segregacijo v izobraževanju in socialno izključenost mlajših
romskih otrok v sedmih evropskih državah.
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Kaj je
knjižnica igrač?
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Kaj vse lahko
odrasli in otroci
počnejo v
knjižnici igrač
TOY for
Inclusion?

Koncept knjižnice igrač smo razvili v okviru projekta TOY for Inclusion in predstavlja jedro pristopa TOY
for Inclusion. Knjižnice igrač predstavljajo varen prostor, namenjen vzgoji in izobraževanju v zgodnjem
otroštvu, kjer se gradijo odnosi med mlajšimi otroki in družinami iz različnih okolij. So vključujoči
prostori, kjer:
• si otroci lahko na dom izposodijo igrače in izobraževalno gradivo
• se lahko otroci in odrasli vseh starosti srečujejo, skupaj preživljajo čas in se igrajo
• lahko starši, stari starši in strokovni delavci neformalno dostopajo do informacij o vzgoji, zdravju,
učenju in razvoju v zgodnjem otroštvu
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Pristop TOY for Inclusion temelji na participativnih procesih, ki so fleksibilni in jih je
mogoče prilagoditi različnim kontekstom in potrebam različnih ciljnih skupin. Glavni
sestavni deli pristopa so:

Medgeneracijsko učenje med
mlajšimi otroki in starejšimi
odraslimi

Raznolikost, pravičnost in vključenost
v vzgojo in izobraževanje v zgodnjem
otroštvu

Knjižnica igrač
predstavlja igralni in
učni prostor za vse
generacije

Vzgoja in izobraževanje v
zgodnjem otroštvu v okviru
skupnosti

Integrirane storitve za mlajše
otroke in njihove družine
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Izkušnje iz osmih knjižnic igrač v sedmih državah, ki
smo jih vzpostavili med letoma 2017 in 2018, kažejo, da
kombinacija naslednjih štirih sestavnih delov v obliki
lokalno vodenih knjižnic igrač pripelje do:
krepitve zaupanja in trdnih vezi med strokovnimi
delavci izobraževanja in vzgoje v zgodnjem
otroštvu, aktivisti, oblikovalci politik, in različnimi
vrstami prostovoljcev, ki delajo z otroki, ki živijo v težkih
okoliščinah (Romi, migranti, nizko socialno-ekonomsko
ozadje itd.);
izpodbijanja prevladujočega prepričanja, da je
izvajanje storitev izobraževanja in vzgoje v zgodnjem
otroštvu mogoče le v formalnem okolju;
krepitve zaupanja med romskimi družinami in
neromsko skupnostjo, ki pozitivno vpliva na odnose
med romskimi in neromskimi otroki;
interakcije in učenja med generacijami, vključno s
starejšimi v skupnosti;

zagotavljanja varnega prostora, kjer sodelujejo
različne institucije iz okolja, ki delujejo na področju
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu.
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Sestava LAT

Knjižnice igrač vodijo lokalni akcijski timi (LAT). To so lokalni odbori, ki
usklajujejo proces oblikovanja, vodenja in spremljanja aktivnosti v
knjižnici igrač, kar zagotavlja dobro usklajevanje, izmenjavo informacij
in lokalno lastništvo. Pri oblikovanju lokalnih akcijskih timov upoštevamo
vzdržnost: skupina deležnikov, ki zastopa različne institucije in skupnosti
(npr. Rome/Nerome) in je usposobljena za vzpostavitev ter podpiranje pobud
na področju izobraževanju izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu in
socialne kohezije (glej spodaj). Pri projektu TOY for Inclusion smo lokalne
akcijske time oblikovali na vsaki lokaciji kot glavnega upravljavca knjižnice
igrač. Povprečno število članov LAT je bilo 12, število in sestava pa sta se
razlikovala od lokacije do lokacije. Lokalni akcijski timi so bili bolj uspešni,
ko so pri njih sodelovali Romi.

Koordinator LAT
Predstavnik lokalne institucije socialnega
Romski kulturni mediator

Socialni pedagog
Zdravstveni delavec
Predstavniki občine

Lokalni akcijski tim

Strokovni delavci v šoli

Socialni delavec
Strokovni delavci vrtca
Koordinator v knjižnici TOY
Starši
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Knjižnice igrač v številkah

V prvih šestih mesecih leta 2018 je pri aktivnostih in delavnicah
osmih knjižnic igrač sodelovalo že 1621 otrok in družinskih članov.
Približno 20 % je Romov. Številke se nenehno povečujejo.

Med januarjem in junijem 2018 so pri aktivnostih v knjižnicah
igrač sodelovali otroci, stari od 3 do 14 let, kar kaže na pomen
medvrstniškega učenja in podpore.

Osem knjižnic igrač še naprej deluje v Belgiji, na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji, Latviji,
Sloveniji in na Slovaškem in predstavljajo prvi korak na poti k inkluzivnim in integriranim
storitvam za vse generacije.
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Knjižnice igrač
v okviru
politike EU
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Okvir EU za nacionalne strategije
vključevanja Romov do leta 2020
(Evropska komisija, 2011)

Evropski okvir za kakovost
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem
otroštvu (Evropska komisija, 2014)

Razpoložljivost: organizacija in vzdušje v knjižnicah igrač dajeta vsem družinam,
otrokom in članom skupnosti občutek, da pripadajo in da so zastopani.

Cenovna dostopnost: brezplačne za otroke, družine in člane lokalne skupnosti.

Prostorska dostopnost: prostori so skrbno izbrani in so v bližini območij, kjer živijo
različne skupnosti in otroci preživljajo največ časa. Organizacija dejavnosti upošteva
vrednote, prepričanja, potrebe in kulturo staršev in drugih predstavnikov
lokalne skupnosti.

Usklajevanje storitev: sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju, ki vključuje
različne institucije, organizacije iz javnega, poslovnega in civilnega sektorja. Deluje
kot storitev »vse na enem mestu«, kjer se starši in družinski člani lahko posamezno
srečajo z različnimi strokovnjaki ali sodelujejo v delavnicah.

Knjižnice igrač kažejo, kako lahko posegi skupnosti prispevajo k ciljem, določenim
v okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (NRIS) do leta 2020,
zlasti v zvezi z zgodnjim otroštvom, izobraževanjem, zdravjem in zaposlovanjem,
in sicer z razvojem pristopov in dejavnosti, ki so zanimivi in privlačni za pripadnike
romskih skupnosti. Vključenost Romov v delo lokalnega akcijskega tima (LAT) oz.
“občutek, da nas pozdravljajo kot enakovrednega partnerja” vodi v pozitivno
prepoznavnost v lokalni skupnosti. Njihovo vključevanje v delo knjižnice igrač
pa tudi k občutku, da so sprejeti in da so enakovreden partner. Knjižnice igrač
omogočajo romskih otrokom in njihovim družinam stik z različnimi storitvami s
področja vzgoje in izobraževanja.
Knjižnice igrač poročajo o boljši izkušnji prehoda romskih otrok v šole, predvsem
s pomočjo inovativnih odzivov na diskriminacijo in krepitve pripravljenosti otrok na
formalno izobraževanje, kar je ena od prednostnih nalog NRIS.
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Knjižnice igrač prispevek k razvoju pristojnega sistema izobraževanja in
2
vzgoje v zgodnjem otroštvu
Pristop od zgoraj navzdol (odločanje oblikovalcev politik), pristop od spodaj navzgo
(lokalna skupnost), lokalno lastništvo ter samo delovanje knjižnice igrač obravnavajo vse
ravni pristojnih sistemov izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu:

Individualna raven
Vključevanje LAT in mobiliziranje lokalnih prebivalcev, vključno s tistimi, ki
delajo v knjižnici igrač; vlaganje v njihov poklicni razvoj in krepitev njihove
vloge in glasu.

Institucionalna raven
Vzpostavljanje ekip in skupnosti različnih strokovnjakov, ki delajo v knjižnici
igrač in delijo svoje znanje in spretnosti z institucijami, iz katerih izhajajo.

Medinstitucionalna raven
Združevanje različnih storitev in ustvarjanje pogojev za neformalno, a
usklajeno delo, skupaj v enem prostoru.

Raven politike
Vključevanje predstavnikov lokalnih oblasti v proces vzpostavljanja,
načrtovanja, delovanja in vzdrževanja knjižnic igrač.

2 Urban and al. (2011), Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (CoRe Report) (Zahtevane
kompetence v predšolski vzgoji in varstvu (poročilo CoRe)), Evropska komisija
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Priporočila
V tem delu bomo na
podlagi izkušenj iz pilotne
faze projekta predstavili
priporočila za nadgradnjo in
izvajanje lokalnih ukrepov za
vključevanje romskih otrok
in njihovih družin.
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Priporočilo

1.

Od samega začetka spodbujajte izobraževanje in vzgojo
v zgodnjem otroštvu ter lokalno lastništvo, obenem pa
podpirajte pristop od spodaj navzgor ter od zgoraj navzdol

Knjižnice igrač temeljijo na potrebah skupnosti na področju medgeneracijskega učenja
in starševskih kompetenc ter krepijo povezave med formalnimi in neformalnimi okolji
oz. storitvami za mlajše otroke.

1.1

Poti do uspeha

Spodbujanje lokalnega lastništva

“Najboljše odločitve prispevajo posamezniki, ki bodo tudi čutili vpliv teh odločitev.”
Če želite dobiti podporo pri vzpostavitvi knjižnice igrač, vključite v delo vse
deležnike v skupnosti, ki lahko kaj prispevajo. Za načrtovanje in izvajanje ukrepov
v lokalni skupnosti je izredno pomembno, da oblikujete organ, ki bo prevzel vodstvo in
odgovornost v procesu ter zagotovil trdne temelje za vključevanje skupnosti.
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Po izkušnjah partnerjev je pilotna faza pokazala, da igra LAT ključno vlogo, saj ima največjo moč pri mobilizaciji skupnosti in sprejemanju odločitev.
Od samega začetka je pomembno, da se v delo vključujejo ljudje iz okolja, kjer se vzpostavlja knjižnica igrač.
Delo LAT-a bo kvalitetno, če bodo vanj vključeni posamezniki, ki jim bo sodelovanje v taki
storitvi navdihujoče in razveseljivo. Ko se knjižnica igrač vzpostavi, se lahko LAT srečuje
redkeje.
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1.2

Podatke in informacije o skupnosti uporabite pri načrtovanju
in izbiri kraja vzpostavitve knjižnice igrač

Projektni partnerji so pri odločanju, kje vzpostaviti knjižnice igrač, izbrali kraje, kjer so imeli
izkušnje z izvajanjem podobnih dejavnosti. Raziskovanje skupnosti je bilo kljub temu
zelo pomemben del izvajanja projekta, ki je vodilo do novih stikov in virov. Partnerji
so se večinoma sklicevali na svoje podatke ali sekundarne podatke iz obstoječih virov.
Lokalni kontakti so se izkazali kot najbolj uporabni pri zbiranju podatkov (v vseh
primerih). Dodatni viri informacij so vključevali: uradno statistiko in akademske študije.

1.3

1.3. Spodbujajte partnerstvo z romsko skupnostjo in povabite
njihove predstavnike k vodenju storitve

Naslavljanje segregacije in krepitev socialne kohezije,
zlasti med Romi in drugimi lokalnimi skupnostmi,
zahteva sodelovanje Romov od samega začetka.
Odločili smo se, da programa ne opredelimo kot »romski
projekt«, da bi ohranili raznolikost pri sodelovanju. Aktivno
sodelovanje Romov v organu upravljanja kot zaposlenih in
kot prostovoljcev je pomembno prispevalo k izgradnji zaupanja v romski skupnosti.
Izkušnje so pokazale, da aktivno sodelovanje zahteva
postopno vzpostavljanje zaupanja – zelo pogosto se zgodi,
da prvi obiskovalci knjižnic igrač prihajajo iz prevladujoče
kulture, ker se počutijo varne in sproščene v stikih z
institucijami in njihovimi predstavniki. Za spodbujanje
romske participacije in vodenja je treba sprejeti posebne
ukrepe, ki zahtevajo dodatno načrtovanje.

Vzpostavljanje
zaupanja

»Potrebujete čas in trud,
da pridobite zaupanje
manjšinskih skupin s
splošno storitvijo. Prišli
bodo, da vas prisluhnejo,
ko jih povabite in jim
predstavite
knjižnico
igrač. Toda potreben je
čas, da se odločijo, da
pridejo sami. Ključno je
priti do njih in jim
predstaviti, kaj knjižnica
igrač ponuja.«

Če želite vključiti romske otroke in družine, je nujno, da imajo možnost odločanja med
celotnim procesom.
17
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1.4

Izberite tiste deležnike, katerih cilj je vključiti vse ravni
sistema izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu

Sedem glavnih skupin ključnih deležnikov je bilo najbolj pomembnih za uspešno
delovanje knjižnic igrač:
Predstavniki lokalnih
izobraževalnih ustanov

Predstavniki občine in
lokalne oblasti

Vodje romske skupnosti

Socialni delavci

Romski starši

Nevladne organizacije

Zdravstveni delavci in pomembnejši predstavniki verskih skupnosti so bili prav tako
opredeljeni kot deležniki, čeprav so imeli v nekaterih, vendar ne v vseh lokalnih akcijskih
timih, manjše vloge. To poudarja pomen posebnega pristopa, prilagojenega skupnosti.
Udeležba zdravstvenih delavcev nas je posebej zanimala za razširitev dejavnosti
knjižnic igrač zunaj izobraževanja in vzgoje ter spodbujanje integriranih storitev.
pomembnejši predstavniki
verskih skupnosti

zdravstveni delavci

Posebna pozornost je bila namenjena vlogi prostovoljcev – bodisi starejših prostovoljcev
(starejših odraslih) ali drugih. Medtem ko ima prostovoljstvo različno zgodovino v različnih
kontekstih, so knjižnice igrač uspele privabiti prostovoljce vseh starosti, ki so si želeli
posvetiti čas spodbujanju socialne kohezije v svojih skupnostih in organizirati ali pomagati
pri dejavnostih knjižnice igrač.
18
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1.5

Skrbno načrtujte, kdaj in kako vključiti različne deležnike

Partnerji so se strinjali, da je bilo ključnega pomena vključiti večino lokalnih deležnikov
od samega začetka, vendar so odkrili tudi nekatere skupine, za katere bi bilo bolje, če bi
bile vključene šele, ko je knjižnica igrač v polnem delovanju in ima rezultate, ki jih lahko
pokaže. To so lahko na primer lokalna podjetja, ki lahko finančno pomagajo.

19
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Priporočilo

2.

Za uspešno integracijo storitve in dobro koordinacijo
spodbujajte ter krepite dobro koordinacijo sodelujočih,
ki pripravljajo storitve za otroke in družine

Knjižnice igrač omogočajo staršem in družinam, da se seznanijo z določenimi storitvami in navežejo
stik z njihovimi predstavniki. Pri težje dosegljivih družinah se je namreč izkazalo, da jih ni težko doseči, če so storitve organizirane v sodelovanju z njimi in njihovimi potrebami.

2.1

Poti do uspeha

V proces vključite strokovnjake
z različnih področij

V delo knjižnice igrač vključite različne strokovnjake, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanje v zgodnjem otroštvu, npr. zdravstveni delavci, pedagogi, psihologi in
socialni delavci. Ti naj s svojim odnosom do družin in drugih obiskovalcev pripomorejo h
gradnji zaupanja v različne institucije in storitve.
Prav tako izkoristite to priložnost, da omenjene strokovnjake spodbudite k večjemu
ozaveščanju ljudi o svojem delu in jim ga na ta način v neformalnem okolju približajo.

20
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Priporočilo

3.

Medgeneracijsko učenje in pristop TOY - Skupaj stari in
mladi naj bosta pobudnika socialne kohezije, medkulturnega
dialoga in vključenosti

V današnji družbi številne družine z majhnimi otroki živijo dokaj izolirano, ločeno od drugih
članov skupnosti in v mnogih primerih od starejših odraslih v družini. Medgeneracijske
pobude olajšajo povezovanje in razumevanje med pripadniki različnih skupnosti
in različnih starostnih skupin in zagotavljajo prostor za sodelovanje, povezovanje
in sprejemanje med različnimi starostnimi skupinami in ljudmi z različnimi ozadji. Z
organiziranjem pobud za medgeneracijsko učenje je mogoče zmanjšati pomanjkanje
stikov med generacijami in pomanjkanje socialne kohezije med ranljivimi in kulturno
raznolikimi skupnostmi.

3.1

Vključite starejše odrasle v LAT in
tako spodbudite socialno kohezijo

Poti do uspeha

Ključnega pomena pri zagotavljanju njihove udeležbe v dejavnosti knjižnice igrač je
vključevanje v LAT starejše odrasle in organizacije, ki delajo z njimi ali jih zastopajo
(socialno varstvo, skupine upokojenih strokovnjakov itd.). Z njimi se posvetujemo med
načrtovanjem, oblikovanjem, izvajanjem in ocenjevanje te jih upoštevamo kot
ključne partnerje.
“Pogosto se soočamo s predsodki. Toda zaradi izkušenj, ki sem jih dobil tu, se zavedam,
da z mnogimi od teh ljudi ne bi imel stika, če tega dela ne bi opravljal.”
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3.2

Vloga starejših prostovoljcev in starih staršev

Stari starši igrajo osrednjo vlogo pri vzgoji in socializaciji svojih vnukov. Vloga starih
staršev kot poslušalcev, pripovedovalcev in nosilcev spominov na družinsko
zgodovino dopolnjuje vlogo staršev. To je lahko še posebej pomembno, če je starš
odsoten ali daljše časovno obdobje ni na voljo zaradi razpada družine, bolezni ali migracije.
Starejši ljudje bi morali biti v ospredju medgeneracijskih dejavnosti v knjižnicah igrač.
»Opravljati prostovoljstvo z otroki mi daje veliko zadovoljstva. Prinesem jim toliko
veselja, kot ga od njih prejmem.« Starejši prostovoljec

3.3

Obogatite učne procese otrok in starejših odraslih

Pomemben vidik medgeneracijskega učenja je priložnost za zabavo in zadovoljstvo,
ko so vloge učitelja in učenca bolj odprte. To se lahko zgodi pri obiskih in skupnih
umetniških, glasbenih, plesnih in vrtnarskih dejavnosti, ki vključujejo mlajše otroke in
starejše odrasle, vključno s tistimi v domovih za starejše v skupnosti, v kateri se nahaja
knjižnica igrač. »Gre za učenje pomena deljenja z drugimi, solidarnosti, spoštovanja in
sprejemanja drugega.« Starš otroka, ki sodeluje pri medgeneracijski dejavnosti

3.4

Starejši so naši varuhi znanja

Starejši odrasli imajo pomembno vlogo kot varuhi znanja,
tradicije in spretnosti v učeči se družbi. Predstavljajo ključno vez
z zgodovino in kulturno dediščino ter otrokom dajejo občutek
identitete in dodatno perspektivo. Zbirajo zgodbe ali lokalne
legende in jih posredujejo otrokom ter skupaj z otroki delijo
izkušnje igranja in življenja v kraju včasih in zdaj. To je še posebej
pomembno,če knjižnice igrač skušajo spodbujati medkulturni
dialog med romskimi in neromskimi skupnostmi ali raznolikimi
skupnostmi na splošno. »Ljudje v svojem življenju pridobijo
neko znanje in dobro je, da ga imajo priložnost prenesti na
mlajše.« Starejši prostovoljec

Medgeneracijske
pobude spodbujajo
socialno
in

kohezijo

vseživljenjsko

učenje.
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Priporočilo

4.

Aktivno podpirajte in spoštujte raznolikost,
pravičnost in vključenost

Knjižnice igrač izboljšujejo zmogljivost strokovnih delavcev in drugih deležnikov pri
preprečevanju diskriminacije, s čimer poskrbijo za bolj vključujoče okolje izobraževanja
in vzgoje v zgodnjem otroštvu.

4.1

Poti do uspeha

Pojdite tja, kjer so
otroci in družine

Odločili smo se, da bomo knjižnice igrač
vzpostavili na krajih, ki so dosegljivi tako kot
romskim tudi neromskim skupnostim, da
bi spodbudili vključevanje. Lokacije so bile
različne: lokalni centri, knjižnice, osnovne
šole in vrtci. V nekaterih primerih je bilo
potrebno zagotoviti prevoz za prikrajšane
skupine.
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4.2

Spodbujajte raznolikost izkušenj otrok,
staršev in družinskih članov

Poleg redne izposoje igrač družinam so v knjižnicah igrač organizirane tri vrste dejavnosti:

Dejavnosti v okviru skupnosti, npr.: »Kako izbrati kakovostno igračo
za otroka« (Hrvaška), »Promocija šole« (Italija), »Ringla se uči prometne
varnosti« (Latvija), »Dnevi branja v knjižnici igrač« (Slovaška)

Medgeneracijsko učenje npr.: »Šivanje zajčka v
nogavici« (Hrvaška), »Urbano vrtnarjenje« (Italija),
»Koledar risanja Ringla« (Latvija)

Medkulturno učenje npr.: »Teden za peko in kuhanje knjižnice
igrač« (Slovaška), »Čarobni papir« (Italija) ipd.

Dejavnosti se izvajajo na interaktiven in spodbuden način. Njihov namen je krepiti
pozitivne občutke pri otrocih o sebi in drugih, ceniti raznolikost, spodbujati dialog med
različnimi skupinami, se učiti drug drugega in si izmenjati izkušnje.

• igranje;
• bralno srečanje staršev in otrok;
• medgeneracijske dejavnosti in dejavnosti s področja
•
•
•

kulturne dediščine.
ročne spretnosti in izdelovanje igrač;
starševski klubi;
delavnice ali infosrečanja za starše v sodelovanju
z drugimi službami v skupnosti.

Izposoja

igrač

in

gradiva

pomagata

razvijati odgovornost
pri otrocih in odraslih.
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4.3

Vzpostavite tesno sodelovanje s starši
in okrepite njihovo starševsko vlogo

V knjižnicah igrač lahko starši s strokovnjaki, vrstniki (z različnimi etničnimi, socialnimi itd.
ozadji) razpravljajo o temah, povezanih s starševstvom. Na ta način so starši vključeni v
proces razprave in ustvarjanja novega znanja kot prvi vzgojitelji in enakovredni partnerji
pri izobraževanju svojih otrok. To je koristno za vse udeležence v procesu - delijo izkušnje
in se učijo skupaj.

4.4

Združite prilagojene dejavnosti ozaveščanja z osrednjimi
dejavnostmi, da pritegnete otroke in družine

Včasih se storitve, ki so namenjene ranljivim skupinam,
opusti z izgovorom, da se ravno te niso udeleževale
organiziranih dejavnosti. Ponudniki storitev morajo
aktivno spremljati enako udeležbo in raznolikost
med udeleženci ter razmisliti o posebnih dejavnostih
ozaveščanja, da bodo podpirali tiste, ki jih potrebujejo.
Hkrati pa morajo knjižnice igrač razviti raznolike in
kontekstualne lokalne dejavnosti, da bi izrecno privabili
romske otroke in druge lokalne skupnosti. S tem
uravnoteženim pristopom knjižnice igrač ohranjajo
raznolikost med svojimi uporabniki in prostovoljci.

4.5

V

nobenem

primeru

upravljavci knjižnic igrač
ali ponudniki storitev
ne bi smeli ponuditi
dve ločenih storitev za
Rome in Nerome ali
druge skupine.

Vključite otroke, družine in člane
iz različnih skupin v skupnosti.

Knjižnice igrač imajo zmogljivost za obravnavo vseh lokalnih skupnosti, manjšin in
skupin ter jim nudijo možnost sodelovanja. Šele nato je lahko knjižnica igrač popolnoma
vključujoča in ima koristi od prispevkov vseh.
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Priporočilo

5.

Podpirajte delovno silo s
stalnim strokovnim razvojem

Ključnega pomena je, da vključimo in se opiramo na lokalne vire, vključno z osebjem
tako v imenu vzdržnosti kot tudi lastništva. Prav tako je ključnega pomena vključiti široko
paleto strokovnjakov, ki delajo v skupnosti, da vzpostavimo povezave med različnimi
storitvami, čeprav v prvi vrsti niso povezane. Dajanje prednosti lokalnim človeškim
virom lahko povzroči večje zahteve po usposabljanju in stalnem strokovnem razvoju.

5.1

Razvijte prilagodljivo in generično orodje za usposabljanje,
ki ga lokalni mentorji lahko uporabljajo in prilagodijo

Poti do uspeha

3

Delovanje knjižnic igrač usmerja orodje TOY for Inclusion, ki smo ga skupaj s partnerji
razvili in pregledali v okviru projekta, tako da odraža dejanske izkušnje z izvajanja na
lokalni ravni. Glavni namen orodja je zagotoviti vse potrebne vsebinske in praktične
informacije, ki mentorjem in strokovnim delavcem iz različnih sektorjev in ravni sistema
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu omogočajo vzpostavitev in izvajanje skupnih
večgeneracijskih igralnih prostorov. Poseben poudarek orodja je na socialni integraciji,
socialni vključenosti ter na medkulturnem in medgeneracijskem dialogu.

3 www.toy4inclusion.eu
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Ta zbirka orodij vključuje vire za pobudnike
vključujočih neformalnih dejavnosti izobraževanja
in vzgoje v zgodnjem otroštvu na ravni skupnosti
za vse otroke in njihove družine. Pobudniki so
mentorji in strokovni delavci iz različnih sektorjev,
saj je medsektorsko sodelovanje ključnega
pomena za uspeh tega pristopa.
Seznam pobudnikov lahko vključuje:

Zbirka orodij obravnava naslednje teme:
• določitev vizije za vse otroke v lokalni
skupnosti;
• pomen izobraževanja in vzgoje v
zgodnjem otroštvu na ravni skupnosti
in integracije storitev za vključevanje,
pravičnost in spoštovanje raznolikosti;
• knjižnice igrač kot središče virov v
skupnosti;
• skupno igranje in učenje vseh generacij
(medgeneracijsko učenje);
• pomen vključujočega izobraževanja in
vzgoje v zgodnjem otroštvu za romske
in neromske otroke ter nepristransko
izobraževanje;
• kakovost izobraževanja in vzgoje v
zgodnjem otroštvu na ravni skupnosti.

• strokovne delavce izobraževanja in vzgoje v
zgodnjem otroštvu,
• predšolske učitelje, učitelje v osnovnih šolah,
• predstavnike lokalnih oblasti,
• nevladne organizacije/organizacije civilne družbe,
• knjižničarje,
• delavce za razvoj skupnosti,
• socialne delavce,
• zdravstvene delavce,
• socialne delavce,
• prostovoljce.
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5.2

Zgradite lokalne kapacitete za zagotavljanje
usposabljanja in vodenje procesa

Izurite lokalno ekipo mentorjev, ki bodo usposabljali posameznike v svojih skupnostih,
bodisi kot prostovoljci bodisi kot plačano osebje. To močno prispeva k vzdržnosti pobude
in dviguje tudi stopnjo strokovnosti v lokalni skupnosti.
Organizirajte usposabljanje in srečanja za strokovni razvoj v mešanih skupinah. Vključite
predstavnike vseh pomembnih deležnikov in ustvarite spodbuden in varen prostor za
vzajemno učenje, medsebojno izmenjavo in razvoj pozitivnih osebnih odnosov med
strokovnjaki. Ključnega pomena je posvečati pozornost kakovosti storitev in zagotoviti
stalno usposabljanje osebja in prostovoljcev.

5.3

Zagotovite zadostna sredstva za spremljanje in
ocenjevanje ter izvedbenim partnerjem omogočite,
da izvedejo potrebne spremembe

Kot navajajo projektni partnerji, so zato, da obiskovalcem knjižnic igrač zagotovijo zadostno ponudbo igrač, gradiva in dejavnosti potrebni podpora in čas za razmislek znotraj
skupine kot tudi zunanja pomoč.
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Priporočilo

6.

Spodbujajte vzdržnost knjižnic igrač

Na splošno se »vzdržnost« obravnava s proračunskega vidika: ali obstaja dovolj denarja za
plačilo osebja, vzdrževanje prostorov, nakup in zamenjavo igrač, knjig in gradiva?
Izkušnje iz projekta TOY for Inclusion kažejo, da je prilagodljivost pri uporabi virov, ne
njihov skupni znesek, ključnega pomena za doseganje rezultatov. V svojih prizadevanjih
za vzdržnost so imele knjižnice igrač in njihovi lokalni akcijski timi raznolike izkušnje
pri dodatnem zbiranju sredstev: pogosto so lahko financirale nekatere dele proračuna
(najemnino, igrače), medtem ko so se borile z drugimi vrstami stroškov (običajno z
usposabljanjem in nadzorom).

6.1

Poti do uspeha

Ohranite kakovost storitev

Osredotočanje na kakovost storitev, ki jih ponujajo knjižnice igrač, je izredno pomembno.
Včasih ni težko pritegniti otrok in staršev, da pridejo enkrat, pravi izziv pa je, da jih
spodbudimo, da se redno vračajo. Eden od načinov, kako vzdrževati knjižnice igrač, da v
skupnosti vzbudimo zanimanje za to storitev.
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6.2

Ponudite fleksibilno upravljanje virov

Različni konteksti zahtevajo posebej prilagojen pristop k financiranju, izkušnje iz pilotnega
projekta pa kažejo na potrebo po fleksibilnem pristopu k sofinanciranju. Po drugi strani
izkušnje kažejo, da so v vseh krajih ponudili nekaj »stvarnega« prispevka, bodisi v
obliki uporabe prostorov, donacij igrač, močne prostovoljske baze itd.
Uvajanje in vzgajanje prostovoljcev ter vlaganje v vzpostavljanje skupine prostovoljcev
vplivajo na:
lokalno lastništvo
izgradnjo lokalnih kapacitet
mobiliziranje lokalne skupnosti

•
•
•

6.3

Vzpostavite partnerstva z lokalno občino
in drugimi vrstami oblasti

Zgoraj smo omenili, da morajo lokalni akcijski timi vključevati vse vrste lokalnih deležnikov, vključno s predstavniki občine. Kljub temu bi morala lokalna občina (ali druga vrsta
oblasti) odigrati svojo vlogo pri trajnosti s prispevanjem sredstev – finančnih ali v obliki
storitev. Zato je ključnega pomena ohranjati tesno sodelovanje z občino in jih še naprej
razvijati prek lokalnih akcijskih timov.

6.4

Bodite prisotni v medijih in
praznujte uspehe

Priprava gradiva za promocijo knjižnic igrač in doseženih rezultatov je zelo pomembna.
Na ta način otroci, njihova življenja in izzivi v lokalni skupnosti postanejo vidni. Hkrati se
izmenjujejo tudi rešitve za probleme, kar opolnomoči lokalno skupnost. Med pilotnimi
projekti smo pripravili informativno gradivo, vključno z letaki in videoposnetkom, ki
popisuje dejavnosti in učinek knjižnic igrač.
30

What-Works Guide (Slo).popravki.indd 30

20. 12. 2018 22:15:57

Partnerji v projektu TOY for Inclusion:

www.toy4inclusion.eu
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www.toy4inclusion.eu
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