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Когато се реализира обмен, двете страни дават и получават.
Артемайзърите получават време, за да се опознаят.
Обмена на услуги е обмен на знания, личен опит и културни
умения.
Банката на време е възможна, благодарение на офертите, които
хората предлагат, базирани на техните умения, вместо на
искания за услуги породени от конкретни нужди.

ARTEM ACCESS е четвъртия интелектуален продукт на проекта
ARTEM и поредната стъпка от подхода ARTEM, логично свързан с
фокус групите, обучението за разказване на истории чрез карти и
обучителната програма за междукултурни умения.ARTEM ACCESS
е онлайн платформа. ARTEM ACCESS е път. ARTEM ACCESS е
банка за време. Основния ѝ фокус е да промотира и фасилитира
обмена между мигранти и местната общност, подкрепяйки
интеграцията, участието и овластяването.
 
Мигрантската общност в страните партньори в проекта,  често се
характеризира с необходимостта да бъде опозната от останалите
членове на приемащата общност, също така целевата група има
нуждата да познава собствените си умения, разглеждайки ги в нова
среда, както и да придобива езикови компетенции (нов език, ново
социално функциониране, нов начин на поведение).Банката за
време се основава на процес на взаимна подкрепа чрез обмен на
услуги. Но е много повече от това. Тя позволява на хората да се
срещат и да се познават. Тя насърчава идеята за
доброволчеството, която включва както даване, така и получаване.
Тя насърчава сътрудничеството и участието.Приобщаващият
характер на банката за време я прави стратегически инструмент за
интеграция.
 
ARTEM ACCESS. Споделяме време, изграждаме общностARTEM
ACCESS е банка за време, която предоставя условия за среща
между индивидите и общността чрез доброволен обмен на услуги,
който позволява на хората да се опознават чрез знанията, уменията
и компетенциите, които притежават. Платформата е мулти-езикова
банка за време, изградена за 7 местни общности в 7 Европейски
страни (Франция, Испания, Австрия, Дания, Словения, България и
Италия) с основна цел подобряване интеграцията на мигранти.
 
Ето защо в ARTEM ACCESS:
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Във всяка страна участието в ARTEM ACCESS e
администрирано от Регионален Мениджър за
контакт. Той насочва и подпомага членовете на
общността да се включат, да идентифицират
своите таланти и да ги разпространят като оферти
за услуги.
ARTEM ACCESS включва 9 категории оферти,
които са визуално представени от графични
изображения: Градинарство, Спорт & Свободно
време, Домашни любимци, Грижа & подкрепа,
Социален живот & общност, Изкуство & Култура,
Образование & езици, Информационни технологии,
Грижа за дома.
Вградената онлайн система за геолокация ни
насочва, създава чувство за общност и близост
още от първия ни досег до банката за време.
Графичния дизайн се състои от изображения и
ключови думи, който го правят опростен и ясен за
членовете на местната общност, които не са
запознати с уеб инструменти.
ARTEM ACCESS има за цел да изгради силно
чувство за общност, включваща и стремяща се към
развитие общност.
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