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er det begge parter, der giver og modtager, når en
udveksling finder sted. Deltagerne i udvekslingen bruger tid
på at lære hinanden at kende.
er udvekslingen af tjenester en udveksling af læring,
personlig læring, kulturel og interkulturel læring.

ARTEM ACCESS er det 4. intellektuelle output af ARTEM-
projektet og det fjerde led i ARTEM TILGANGEN, som følger
efter undersøgelsesfasen, storymapping træningen og det
interkulturelle træningsprogram. ARTEM ACCESS er en
webbaseret platform. ARTEM ACCESS er en sti. ARTEM
ACCESS er en tidsbank. Dens hovedformål er at fremme
mødet og udvekslingen mellem flygtninge/indvandrere og
lokalsamfund, fremme integration, deltagelse og
empowerment.

Migration og Tidsbanksystem 
Det at være flygtning eller indvandrer er ofte karakteriseret ved
et behov for at gøre sig bekendt med og anerkendt af de andre
medlemmer i det nye lokalsamfund, ved et behov for at kende
og anerkende sig selv og sine kompetencer i det nye miljø, og
ved et behov for at lære (et nyt sprog, en ny social
sammenhæng, en ny adfærd).

Tidsbank-systemet er baseret på en proces, hvor der er
gensidig støtte via udvekslingen af frivillige tjenester. Men det
er meget mere end det. Det gør det muligt for mennesker at
mødes og lære hinanden at kende. Det fremmer en idé om
frivillighed, som noget der handler om både at give og
modtage. Det fremmer samarbejde og deltagelse.
 
Tidsbankens inkluderende natur gør den til et strategisk
værktøj til integration.

ARTEM ACCESS. Del tid, byg fællesskab
ARTEM ACCESS er en tidsbank, der fremmer og faciliterer
mødet mellem individer og lokalsamfundet gennem
udvekslingen af frivillige tjenester, der gør det muligt for folk at
kende og sætte pris på hinanden via deres kompetencer og
den læring, de kan dele. Det er en online og flersproget
tidsbank, bygget til 7 lokalsamfund i syv europæiske lande
(Frankrig, Spanien, Østrig, Danmark, Slovenien, Bulgarien,
Italien) med formålet om at fremme integrationen af
flygtninge/indvandrere. Det er derfor, at i ARTEM ACCESS:
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starter tidsbanken med de tilbud, som brugere udbyder
baseret på deres kompetencer, i stedet for at starte med
at efterspørge tjenester baseret på deres behov.

I hvert land er deltagelsen på Artem Access faciliteret af en
regional kontaktperson. Denne kontaktperson er en guide, der
hjælper medlemmerne af fællesskabet til at blive involveret,
med at identificere deres talenter og kommunikere dem som
tjenester. Artem Access indeholder 9 kategorier af tilbud, hver
er visuelt fremstillet med et særligt ikon: Havearbejde, Sports-
& Fritidsaktiviteter, Dyrepasning, Pleje & Støtte, Lokalområde
& Socialt, Kunst & Kultur, Undervisning & Sprog, Information
og Teknologi, Hus & Hjem.

Systemet har geolokalisering indbygget, hvilket giver følelsen
af lokalsamfund og nærhed til brugerne lige fra den første
forbindelse til tidsbanken. Det grafiske layout har vægt på
billeder og nøgleord for at holde det kort og simpelt, også for
de medlemmer af fællesskabet, der måske ikke er fortrolig
med online værktøjer. ARTEM ACCESS sigter mod at bygge
en stærk følelse af fællesskab, et inkluderende og lærende
lokalsamfund.

Følg med for lanceringen af ARTEM ACCESS Tidsbanken!
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