За нас
Кои сме ние?
Ние сме управлявани от членовете си обществени групи, които търгуват с талантите
и уменията си без използването на пари.
В тези групи времето и уменията на всеки са ценени и вярваме, че всички имат какво да
допринесат – без значение дали се предлага администрация, организиране на разходки или
даване на съвети. “Местните системи за търговска обмяна” (МяСТО) са начин да потвърдим,
че животът (времето) струва повече от парите.

Как се търгува
Ние в писв а ме н а шит е т ъ р с е н и я и предлагания, които се съхраняват от
Координаторската администрация едновременно на компютър и хартиен носител. Тя ги
предоставя на вниманието на всички нови и стари членове и така уговаряме търговия по
имейл, телефон или на социални събития и събирания. Ние обменяме уменията си,
производството на различни стоки и услуги, избирайки от всичко, което се предлага от
членове в групата без нужда от реципрочно търгуване.

Условия за търгуване
Хората могат да започнат да търгуват веднага, но трябва да имаме предвид, че
търгуваме с времето на хората. Ако хората вземат от времето на другите и в замяна
предлагат нищо, означава, че хората, които са най-щедри с него няма да могат да
“пазаруват” и така системата ще се скове. Затова всеки член трябва редовно да участва в
живота на групата.
Ако не видите услугата, от която се нуждаете, трябва да я впишете като търсене или да
оставите листовки из града и обяви онлайн, където е вероятно да привлечете подходящия
човек, който може да я предложи на групата.
Потенциални членове често се тревожат, че нямат достатъчно умения или време, за да се
присъдинят към МяСТО. Но факт е, че всеки има какво да предложи, като използването на
перална машина или посещение на някой, който се чувства изолиран.
Повечето от нашите членове имат семейства или са заети в обществото. Всъщност хора с
много време на разположение почти няма.
Mного от нас отриха, че най-доброто нещо в МяСТО са новите приятелства. Членовете са с
най-различни характери, така, че незасимо дали си отворен или затворен по природа, ще
намериш едно ъгълче в МяСТО, подходящо за теб.

