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Časovna banka tudi v Sloveniji

 Kaj je ČB?

 Zakaj tudi v Sloveniji?

 Kako banka deluje?

 Komu je namenjena?
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Kaj je časovna banka…….
 Edgar Cahn, utemeljitelj ideje v 80-ih ……

 Način povezovanja ljudi preko menjave časa – dela:

 ki ga radi opravljamo in smo ga pripravljeni
opraviti za druge

 ki ga potrebujemo in ga drugi lahko opravijo za nas

 Mreženje – povezovanje - vzajemnost
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Kaj je ČBS…………………
 ČBS zapade polju nedenarnih menjav

 je mehanizem zamikanja in dograjevanja polja menjav

 V: lahko resno sprosti logiko denarnih menjav?

 Ne zapade polju menjav kot darovanj (Mauss,
Godelier….)

 Ne sodi v polje klasičnega prostovoljstva – je mehanizem
zamikanja polja prostovoljstva

 Je primer VZAJEMNOSTI
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Kaj je
ČBS…………………………..
ČBS povečuje družbeno dinamiko in prispeva

k družbeni kohezivnosti

Osebno jo dojemam kot del oblikovanja sfer
pravičnosti (Walzer)

 Je polje menjav v kateri ljudje med seboj
menjujejo najbolj cenjeno dobrino – ČAS kot
enaki z enakimi!! Je primer udejanjanja
pravičnosti skozi enakost vloženega časa
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Kaj je
ČBS…………………………..
 Zdi se, da lahko dejansko funcionira le kot -----

pretežno DODATNA kakovost, kot presežek, kot ne
NUJNA?

 le kot takšna lahko služi za zadovoljevanje
temeljnih potreb (po varnosti, po materialni
gotovosti ipd. za nekatere in v določenih slučajih

 kot takšna vzpostavlja območje dodatne varnosti,
gotovosti, kohezije
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Kaj je
ČBS……………………………
..
 Za temeljno še vedno skrbi denarno posredovana –

blagovno posredovanja menjava!!!
 brez nje banka časa ne bi delovala

 v njo bi se naselili problemi kvazi denarne logike?
 povečala bi se občutljivost za intenzivnost dela; za produktivnost

– kaj in koliko kdo proizvede v določenem času ipd. ……………

 očitki, prepiri…..

 ČB sicer ni povsem zunaj teh vprašanj – mehanizem
omogoča ocenjevanje --- vendar pri tem ostaja pri
ocenjevanju obče KAKOVOSTI opravljenega dela!!!
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Zakaj tudi v Sloveniji?
 Ker v času ukvarjanja z ekonomsko krizo

 Potrebujemo različne, drugačne pristope

 ne ponovno le trg, denar, učinkovitost,
podaljšanje delovna dobe……

 ne proti in ne namesto trga – ob njem, mimo njega
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Tudi v Sloveniji………
 Ker je mogoče in tudi potrebno

 Družbe “dela za denar” niso zadostne

 Brezposelnost, opravljanje dela, ki ga ne želimo….

 ČBS omogoča tudi dejavnosti onstran dela za zaslužek

 Opravim kar znam in ker se v tem najdem, ker to
potrebujem

 Drugi meni opravijo delo, ki ga sam ne zmorem, ne znam,
…..

 ČBS v Sloveniji, ker zmoremo tudi drugače………
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Kako deluje?

SPLETNI PORTAL www.casovnabanka.si

INFO TOČKE
3 Muhe – Stari trg 30

Dnevni center aktivnosti za starejše – Povšetova 20

Dnevni center aktivnosti za starejše - Puhova 6

Dnevni center aktivnosti za starejše - Gosposvetska cesta 4

Kralji ulice – Pražakova 6

V dveh tednih bodo začele z delom.

 URADNE URE
Ponedeljek in četrtek 16.00 – 19.00

Sreda 8.00 – 11.00
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Spletna prijavnica
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“Moj” profil
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Komu je namenjena?

Vsakomur,ki se vključi!
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Raznolika populacija! Zakaj?

 Povečati medgeneracijsko sodelovanje

 Vzpostaviti tok vzajemnosti

 Nuditi oporo

 Kohezivnost

 Hvala in: vabljeni na www.casovnabanka.si


