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ko pride do izmenjave, obe strani dajeta in prejemata.
Artemisti si vzamejo čas, da se poznajo.
zmenjava storitev je izmenjava učenja, osebnega učenja,
kulturnega in medkulturnega učenja.
Časovno bančništvo se začne, ko ljudje/uporabniki
predlagajo ponudbe na podlagi svojih znanj in veščin, in ne
na podlagi svojih zahtev in potreb po storitvah.

ARTEM ACCESS je četrti intelektualni rezultat projekta
ARTEM in četrti korak ARTEM PRISTOPA, ki sledi fokusnim
skupinam, usposabljanju o pripovednih zemljevidih in
medkulturnemu programu usposabljanja. ARTEM ACCESS je
spletna platforma. ARTEM ACCESS je pot. ARTEM ACCESS
je časovna banka. Glavni poudarek je spodbujanje srečevanja
in izmenjave med migranti in lokalnimi skupnostmi, spodbujanje
vključevanja, sodelovanja in opolnomočenja.

Migracije in časovno bančništvo
Pogosta potreba migrantov je, da bi se jih spoznalo in da bi
priznani s strani drugih članov skupnosti, da bi bili sprejeti in
prepoznani v novem okolju zaradi svojih veščin in želje po
učenju (novega jezika, novega socialnega delovanja, novega
načina vedenja). Časovno bančništvo temelji na pristopu
vzajemne podpore z izmenjavo storitev. Vendar je veliko več
kot to. Omogoča, da se ljudje srečajo in poznajo. Spodbuja
idejo o prostovoljstvu, ki deluje po načelu daj-dam. Spodbuja
sodelovanje in participacijo.
 
Vključujoča narava časovne banke predstavlja strateško orodje
za integracijo.

ARTEM DOSTOP. Delite čas, gradite skupnost
ARTEM ACCESS je časovna banka, ki spodbuja in olajšuje
srečanje med posamezniki in skupnostjo s pomočjo izmenjav
prostovoljnih storitev, ki ljudem omogočajo, da se spoznajo in
cenijo drug drugega z učenjem in s svojimi kompetencami, ki jih
lahko delijo. Artem Access je spletna in večjezična časovna
banka, ki je bila ustvarjena za 7 lokalnih skupnosti v sedmih
evropskih državah (Francija, Španija, Avstrija, Danska,
Slovenija, Bolgarija in Italija), da bi spodbudila integracijo
migrantov. ARTEM ACCESS omogoča:
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V vsaki državi udeležbo v Artem Accessu olajša upravitelj
regionalne kontaktne točke (URKT). URKT je vodnik, ki
spremlja člane skupnosti pri vključevanju v časovno banko,
prepoznavanju lastnih talentov in posredovanju le-teh v obliki
ponudbe.

Artem Access vključuje 9 kategorij ponudb, od katerih je
vsaka vizualno prilagojena s posebno ikono: Vrtnarjenje,
Šport in prostočasne dejavnosti, Varstvo domačih živali, Skrb
in podpora, Skupnost in družba, Umetnost in kultura,
Izobraževanje in jezik, Informacijska tehnologija, Hišna
pomoč in vzdrževanje.

Sistem spletne geolokacije, daje občutek skupnosti in bližine
uporabnikom že od prve povezave s časovno banko.
Grafična postavitev daje prednost slikam in ključnim
besedam tako, da je kratka in preprosta tudi za člane
skupnosti, ki s spletnimi orodji morda niso dobro seznanjeni.
Cilj ARTEM ACCESS je ustvariti močan občutek skupnosti,
vključujoče in učeče se skupnosti.

Spremljajte zagon časovne banke ARTEM ACCESS!
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