
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Финансиран от програма „Еразъм +“, ARTEM е преди всичко
образователен проект, в който срещата между мигранти и
местната общност не е случайна. Чрез тази среща ние
създаваме условия, които да спомагат за процеса на учене и да
съумяваме да подхождаме с разбиране към съдбата на другия,
да приемаме различията си и да сме толерантни един към друг.
 
Крайната цел е създаването на система от обмен на
нетърговски услуги между местни жители и мигранти, и
създаване на пространство за срещи между двете групи. Обмен,
основан на принципа на равенството, за всяка услуга, която
участника може да предостави на другата страна. Разменната
единица на този тип обмен е базирана на принципа time-bank,
адаптиран спрямо целите на проекта АRTEM. Всеки нетърговски
обмен се остойностява чрез отдаване на част от нашето лично
време.    
 
Фокус групите, обединяващи мигранти и хора от местната
общност, направиха възможно изясняването на очакванията и
на двете общности. От друга страна, това ни позволи да
адаптираме съдържанието на обучителните материали и да
отговорим максимално ефективно на техните нужди.

Афганиистанец, който пристигна в По, нямаше представа, че този град съществува, преди да
започне пътуването си, за да избяга от страна във война. Може би мечтаеше за Англия или
Швеция?
 
Човек, живеещ в По, не мислеше, че някога ще срещне бежанец в подножието на
провинцията Беарн, Франция. Днес обаче това е реалност, с която трябва да се справим, тъй
като срещите между новодошли, чиито живот е променен, и местни хора, е ежедневие.
Термините миграционна криза, бежанци, хора търсещи убежище, се срещат все по-често в
европейските страни. В страни като Франция, Дания, Испания, България, Словения и
Австрия се наблюдава, повишен поток от „мигранти“, пристигащи на тяхна територия. Тези
страни трябва да потърсят решения, които да спомогнат адаптацията им към тази промяна. 
 
Поради тази причина ние избрахме да си партнираме с организации от няколко европейски
държави, за да обменим добри практики, както и да създадем нови, които да работят в
посока на по-добро включване на мигрантите в местните общности.
 
Защото имахме идея: да създадем система за обмен на услуги между местните общности и
мигрантите. Как можем да се срещнем по-добре, ако не чрез предоставяне на взаимни
услуги? Именно от тази идея и обединението на европейски партньори се роди проектът
ARTEM.
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да бъдем полезни, ние създадохме два обучителни курса:
 
- Първият е за мигранти и лица от трети страни, търсещи
убежище;
- Вторият е за членове на местните общности; 
 
Тъй като потребностите са различни, тези обучителни
курсове са максимално близки до нуждите на двете групи.
 
Вече сме готови за следващите стъпки, фазата на
импмлементация предстои и нямаме търпение да
предоставим обученията на широката общественост и да
стартираме платформата за услуги в рамките на
консорциума. Но за да успеем да релизираме идеята си и
да обединим хора от различен произход, е необходимо
всички да повишат своите умения преди да  стартира
обмена на услуги между двете групи.
 
Следва продължение!
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