SUCEAVA II.

18 aprilie 2018, 14:00 – 16:00
Camera de Comerț și Industrie, Suceava

Com’ON Café@Suceava a făcut parte dintr-un șir de consultări în format de dialog
structurat (bazat pe metoda World Café) în mai multe orașe românești și s-a
desfășurat în cadrul proiectului Com’On România, susținut de programul Erasmus+
prin Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale.
La evenimentul al doilea din Suceava au participat în jur de 90 tineri și au fost adunate
un număr total de 205 de idei legate de lipsurile și nevoile din oraș.
Evenimentul Com’ON Café din Suceava a fost organizat de Fundația Județeană pentru
Tineret Suceava și Grupul Pont din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Studenților
din Universitatea “Ștefan cel Mare” – ASUS.

1. Scopul evenimentului
În a doua fază a proiectului, scopul dialogului structurat este de a identifica inițiativele
tinerilor, ce pot să facă ei pentru orașele lor, ce soluții găsesc la problemele deja
identificate, în ce fel de acțiuni de voluntariat s-ar implica.
La ComON Cafe@Suceava II, discuțiile s-au purtat despre trei subiecte: „Care este
primul lucru pe care îl poți face, poate chiar mâine, pentru orașul tău?”, „Care ar fi un
interes comun din orașul tău care ar putea activiza cei mai mulți oameni?” și „Ai opt
ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru orașul tău?” Subiectele au fost
formulate pentru a mobiliza tinerii între 14 și 29 de ani să se implice, la orice nivel, în
îmbunătățirea orașului în care trăiesc.

2. Date generale
La ComON Cafe@Suceava au participat la discuții aproximativ 90 de tineri, dar și
factori de decizie, evenimentul fiind facilitat de aproximativ 10 de voluntari în diferite
roluri: moderator, coordonator, harvester.

Structura discuțiilor s-a prezentat astfel:
14:00 – 14:15 Introducere
14:15 – 14:45 Prima rundă de discuție
14:45 – 15:15 A doua rundă de discuție
15:15 – 16:00 Podium și încheiere
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 488 de idei:
174 idei la subiectul Care este primul lucru pe care îl poți face, poate chiar mâine,
pentru orașul tău?
173 idei la subiectul „Care ar fi un interes comun din orașul tău care ar putea activiza
cei mai mulți oameni?”
141 idei la subiectul „Ai opt ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru
orașul tău?”
Toate ideile se găsesc în acest document.
Instrumente folosite în derularea evenimentului:
- Videoproiector
- Mentimenter.com, respectiv menti.com
- Coli A3, cu design unic, folosite în grupuri pentru notarea ideilor discutate

3. Sumarizarea ideilor

3.1. Sumarizare a ideilor cel mai intens discutate
Unul dintre cele mai importante concluzii ale dialogului structurat Com’On Café la
Suceava este că tinerii sunt foarte dispuși să se implice în activități de voluntariat, și
considerăm că această atitudine proactivă trebuie încurajat și la nivel instituțional.
La întrebarea Ai opt ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru
orașul tău? au fost descrise activități diverse, însă unele au apărut în mod accentuat la
aproape toate grupele care au luat parte la discuții. Implicarea în activități privind
sănătatea publică sunt predominante în cadrul tinerilor care doresc să facă voluntariat.
La nivel de organizație este menționat SMURD-ul, iar donarea de sânge, educația
sexuală, promovarea unui stil de viață sănătos, campanii antifumat și antidrog sunt
activități în care tinerii s-ar implica cel mai mult.
Ecologizarea, curățenia în spațiile publice și plantarea copacilor este o altă activitate
care mobilizează tinerii din Suceava. Participanții în toate grupele au lua parte de una
sau mai multe campanii de acest fel.
Tinerii sunt dispuși să participe și în acțiuni sociale: after school-uri cu copii
defavorizați, voluntariat în centre de bătrâni și implicarea în salvarea animalelor,
voluntariat la adăposturi sunt iarăși subiecte recurente în răspunsuri. Mulți s-ar implica
în educație nonformală: ar dori să ofere în mod voluntar meditații, cursuri în domeniile
la care se pricep, de la muzică până la matematică.
Voluntariatul apare în mod accentuat în răspunsurile date la întrebarea Care este
primul lucru pe care îl poți face, poate chiar mâine, pentru orașul tău?, la fel ca și
implicarea în activitățile diferitelor ONG-uri. Tinerii s-au arătat dispuși să contribuie la
schimbarea mentalității spre pozitiv, promovarea orașului prin mijloacele proprii (ex.
blogposturi), și obținerea/menținerea curățeniei orașului.
La acest capitol, tinerii au și reafirmat nevoia lor pentru un Centru de Tineret, unde ar
putea organiza activități culturale, sportive și recreaționale, respectiv nevoia de piste
de biciclete, ei fiind dispuși să promoveze mersul cu bicicleta. Unele grupuri au
menționat în mod concret organizarea unor zile verzi, în care bicicletele sunt
favorizate în locul mașinilor, sau au declarat că și-ar ajuta orașul prin folosirea
mijloacelor de transport în comun. La nivel de evenimente, au existat idei concrete
pentru organizarea unora ”chiar de mânie”, adică evenimente care nu necesită
infrastructură foarte specifică sau buget mare, și pe care le-ar face ei înșiși: ”un măr

pentru o țigară”, concurs de fotografie, cluburi de filme sau acțiuni caritabile (cumpără
o cafea sau o masă caldă pentru cine nu-și poate permite).
Referitor la cauzele care ar putea mobiliza cei mai mulți cetățeni din oraș, iarăși au
predominat acțiunile de curățare/ecologizare, dar apare un alt subiect important:
sportul. Tinerii au considerat că evenimente sportive de mai mare anvergură (ex.
maratoane) ar putea atrage oamenii, și astfel sănătatea prin sport ar fi promovată unui
public larg. Ei au mai menționat festivaluri (de mai multe feluri, muzicale, culturale,
etc), promovarea culturii prin galerii, promovarea tradițiilor, promovarea artei stradale
ca și cauze cu putere de mobilizare, deci, potrivit lor, și evenimentele culturale diverse
ar fi foarte importante pentru Suceava, în care cetățenii s-ar implica.
3.2. Ideile notate de către participanți
a) „Care este primul lucru pe care îl poți face, poate chiar mâine, pentru orașul
tău?”
Curățenie în spațiile verzi
Punerea la dispoziție a terenurilor de
sport în afara programului pentru
membrii comunității
Transport în comun pe timpul nopții
Ieftinizarea tarifelor la locurile de
parcare private
Instalarea unor case de bilete
electronice în stațiile de transport în
comun pentru înlocuirea vânzătorilor
de bilete
Reciclare
Mobilizarea resurselor umane
Flashmob pentru mediu
Oferire dulciuri, flori, etc
Soluții pentru maidanezi
„un măr pentru o țigară”
Copii cerșetori
Activități în aer liber
Prevenirea mamelor adolescente
Free hugs
Street art
Centru de inovație pentru tineri
Panou electronic pe care apar
ideile/soluțiile cetățenilor
Maraton
Filme în aer liber

Mentorat
Festival
Promovarea antreprenoriatului
O cafenea pisici
Terapie cu animale
Frigider pe stradă care să încurajeze
oamenii să doneze mâncare
Aplicație pentru orarul autobuzelor,
trenurilor
Colectarea deșeurilor
Plantarea copacilor
Îmbunătățirea imaginii orașului
Activități care ar promova imaginea
Cetății de Scaun dintr-o
altă
perspectivă
Activități care ar putea promova
instituțiile culturale (Noaptea Muzeelor,
Noaptea Filmelor)
Stații de biciclete
Promovarea turismului
Concursuri de fotografie
Promovarea tradițiilor
Promovarea voluntariatului
Donații de sânge
Promovare (blog, afișe, evenimente)
Cafenea cu pisici/câini)
Remodernizarea sălii de sport

Campanie pentru extinderea spațiilor
verzi
Centru de tineret (activități libere,
cenacluri literare etc)
Paznici în spații publice (amendarea
încălcării legii)
Promovarea tinerelor talente
Cafenea pentru iubitorii de animale
Cafenea caritabilă
Mai multe spații verzi
Extinderea centrului de tineret
Promovarea în carieră
Festivaluri (street food festival, muzică
electronică)
Concursuri sportive
Antiviolență
Seri de socializare prin parteneriatul cu
localuri
Propunerea înființării unui spațiu
pentru lectură
Programul RABLA pentru cărți (dai o
carte și iei alta)
Susținerea financiară a evenimentelor
Promovarea teatrului
Voluntariat; salvați copiii, protecția
animalelor
Activități interactive: workshopuri
After school: centre cu program
prelungit
pentru
combaterea
abandonului școlar
Campanii de promovarea turismului
Promovarea
adopției
câinilor
vagabonzi
Spații de creare a îngrășământului
Înființarea centrelor de colectare în tot
orașul
Campanie pentru energie eco
Promovarea turismului forestier
Reciclare
Promovarea
obiectivelor
turistice
locale
Crearea de evenimente culturale
Discuții structurate între elevi și
studenți

Voluntariat la centre de bătrâni
Evenimente de ecologizare
Plângere că lipsesc coșurile de gunoi
Plângeri pentru câini vagabonzi +
adăposturi
Utilizarea mai frecventă a transportului
în comun + stație la USV
Iei 2 porții de mâncare și o lași pe a
doua pentru cine are nevoie sau se
redistribuie banii pentru o masă caldă
Schimbă o mentalitate
Refacerea pistelor pentru bicicliști
Informarea publicului legat de reciclare
Punct de colectare a deșeurilor în
pădure
Spații pentru fumat+scrumiere la
fiecare coș
Ajutarea persoanelor vârstnice
Spații speciale pentru grafitti
Iluminarea trecerilor pentru pietoni
Amplasarea de spații de biciclete de
închiriat
Evenimente cu tematici diferite
Hrană pentru animale sau oameni de
pe străzi
Implicare în anumite ONG/uri
Ateliere pentru dezvoltarea personală
Reamenajarea spațiilor verzi
Caritate
Strângere de fonduri (haine jucării etc)
Târguri de facultăți/joburi
Consiliere emoțională pentru tineri
Informarea
oamenilor
despre
voluntariat, la ce se rezumă, beneficiile
lor, resurse
Ecologizarea orașului
Club
Activități în aer liber pentru toți
locuitorii
(promovarea
sportului,
workshopuri gratuite pentru toți)
Promovarea istoriei județului (mai mult
turism)
Mai mulți îndrumători pentru carieră și
tineri în general

Mai multe festivaluri, crearea și
promovarea lor
Redecorarea blocurilor cu grafitti
Locuri în care se lasă diverse lucruri
pentru oamenii care au nevoie
Ecologizarea )mai ales la Șipote, pe
Zamca
Sport în locurile amenajate
Antiviolență
Voluntariat la restaurante
Donații prin diverse lucruri
Să am mai multă grijă de mediu
Voluntariat
Promovarea
energiei
verzi
prin
intermediul companiei
Facilitarea comunicării între autorități și
elevi în vederea organizării de proiecte
Promovarea tinerelor talente
Pub cu animale de companie
Curățenia orașului
Cenacluri literare, dezbateri, training
Curățenia orașului
Promovarea adopției animalelor
Educație sexuală
Porțile deschise în instituții publice
Construirea de sere publice
Mai multe locuri de muncă
Reciclare
Prelungirea autobuzelor pe timp de
noapte
Wi-fi bun în oraș
Prize în parc
Bănci cu șezut rotativ
Micșorarea biletului de autobuz și
abonamentului lunar
În învățământ
Un centru pentru tineri
Festivaluri, cât mai multe
Mai multe parcuri pentru elevi și tineri
Centri de idei pentru propunerea unor
proiecte
Centru de tineret
Improvizație teatru în aer liber
Ecologizarea orașului

Să nu existe fazatoare
ORAȘ SMART
Îmbunătățirea școlilor prin dotări
Finanțarea adăposturilor pentru câini,
prin influențarea decidenților
Colorarea orașului prin proiecte și
desene
Voluntariat
(plantații,
menținerea
străzilor, a locurilor publice)
Ateliere de îndrumare spre alegerea
unei cariere
Piste pentru bicicliști
Campanii de promovare a orașului
Organizare de evenimente sportive,
culturale
Organizare de festival, evenimente
culturale
Construcția unor noi locuri de
distracție pentru tineri
Rute de autobuz pentru elevi
(transport gratuit)
Repararea străzilor
Modernizarea spitalului
Înființarea
adăposturilor
pentru
animale
Înființarea pistelor pentru biciclete
Salvarea animalelor
Educație sexuală, educația pentru
oferirea primului ajutor
Cluburi sportive
Socializarea, serii de film
Plantații
Dezvoltarea turismului
Promovarea zonei
Lecții în domenii artistice
Proiectarea unor scurtmetraje/mesaje,
imagini reprezentative pentru oameni
Ore de meditație
Informarea cu privire la drepturile și
obligațiile omului în societate
Implicare
Păstrarea curățeniei în oraș
Promovarea voluntariatului
Spirit civic

Promovarea tradiției
Transmiterea de idei și informații
pentru generațiile viitoare

Promovarea siguranței în oraș
Promovarea anti-bullyingului
Micșorarea abonamentului/biletului

b) „Care ar fi un interes comun din orașul tău care ar putea activiza cei mai mulți
oameni?”
Educația sexuală
Festivaluri
Cinema în aer liber
Reabilitarea clădirilor istorice
Concursuri ce implică întreaga familie
Centru de agrement
Diversitate culturală
Centru pentru activitățile interactive
Activități sportive
Arta stradală
Cursuri gratuite de mai multe ramuri
Închiriere instrumente muzicale
Actele de umanitate
Școli de vară în sprijinul copiilor
Tabere de vară
Realizarea de sondaje pe diferite teme
Organizarea de excursii ca și scop de a
căpăta experiență
Lecții de autoapărare
Activități de informare
Ore de consiliere (contra depresiei)
Acțiuni împotriva defrișărilor
Lipsa artei în suceava
Filme în aer liber
Hamace în parcuri
Asfaltarea și iluminarea drumului spre
cetate
Centru de tineret
Grădină (etno)botanică
Legalizarea marijuanei
Aer condiționat în TPL
Evenimente artistice diversificare și
sportive
Implicarea într-un eveniment cu scopul
de a aduna fonduri pentru cazuri
sociale

Sprijinirea ONG-urilor pentru apărarea
drepturilor
animalelor,
îngrijirea
acestora și încercarea de a le găsi
stăpâni
Înscrierea în ONG-uri care încearcă să
reducă defrișările
Festivaluri
Evenimente caritabile în aer liber
Activități tip camping (bătăi cu apă,
jocuri de societate)
activități cu oameni instruiți privind
dezvoltarea personală
construirea de adăposturi pentru
oamenii străzii
activități și competiții sportive
prezentări și expoziții de modă
concursuri ce implică întreaga familie
festivauri caritabile
petreceri în aer liber
reamenajarea zonei de agrement
mărirea siguranței în oraș - vandalism
redus
centre de dezvoltare presonală
târguri culinare
cursuri de prim ajutor
sutoapărare
antidrog
antifumat
sănătate prin sport
sport : caritabil+mișcare=activizare. Ex:
maraton, promovarea mersului cu
bicicleta
stoparea înmulțirii animalelor străzii
prin încurajarea adopției, sterilizări
gratuite, voluntariat în adăpost

modernizarea mijloacelor de transport
(autotaxarea)
spații amenajate pentru grafitti
(înfrumusețarea orașului)
încurajarea mersului pe jos/autobuzul
activități
pentru
promovarea
corectitudinii
să se încurajeze adopția, salvarea
animalelor
recondiționarea
mijloacelor
de
transport
spații pentru grafitti
încurajarea mersului pe jos
construirea pistelor de bicicletă
festivalul culorilor
seri de film în aer liber (+mobilizare,
informare)
mai multe locuri de muncă cu un
program accesibil
mai multe spații verzi
activități sportive și colective
activități caritabile
activități (promovări) culturale și
tradiționale
legalizarea marijuanei
amenajarea unor locuri unde este
permisă băutura în spații publice
menținerea spațiilor verzi curate
târguri de joburi
centre de închiriat biciclete
rețea electrică în spații locale
mini ateliere de reparații biciclete în
spații publice
rețea wireless în spații publice
aqua parc/spații de agrement
crearea unui spațiu pentru sugestii de
dezvoltare a orașului
traininguri/workshopuri
gratuite
pentru dezvoltarea personală
activități gratuite
activități umanitare
activități de informare
activități culturale în aer liber
promovarea nutriției

campanii antidrog
lipsa coșurilor pe zone
lipsa de informare
nu sunt interesați
insuficientă motivare
influența negativă a altor persoane
lipsa de respect
educație precară
lipsa de exprimare față de persoanele
care pictează
probleme în legislație
ajutor în crearea unui viitor mai bun
pentru generația viitoare
introducerea educației sexuale în școli
restaurante pentru vegani
activități interactive
dezbatere publică în care se dezbat
probleme cotidiene între tineri și
vârstnici legate de orice subiect
campanie de preluarea a sângelui
activități de sensibilizare a oamenilor
(caritabile)
consultare publică
festivaluri
competiții sportive
acte de caritate
evenimente treasure hunt
workshopuri
voluntariat
activități de relaxare (plimbări, lansare
de lampioane, festivalul culorilor)
seri de film în aer liber
jocuri de societate
ecologizare
festivaluri (muzică, teatru(
diplomele de voluntariat
puburi mai creative
galerie de artă de calitate
workshopuri
transformarea orașului într-o zonă
turistică
seri de film în aer liber (+informare)
cursuri gratuite
învățarea acordatului de prim ajutor

schimb de experiențe
acțiuni care țin de protecția mediului
lipsa unui spațiu pentru proiecte de
tineret
programe culturale cu scopul oferirii
de cultură pentru oricine în mod
gratuit
promovarea artiștilor locali prin
organizarea
unor
galerii
de
artă/spectacole
promovarea educației nonformale
promovarea tehnologiei persoanelor în
vârstă și beneficiile ei
„zilele verzi” (înlocuirea mașinilor cu
bicicleta)
Cinema în aer liber
Activități sportive
Promovarea unui stil de viață sănătos
Baluri în scop caritabil
Activități în aer liber
Protejarea animalelor
Mai multe parcări
Poluarea
Mai multe baze sportive cu liber acces
Cursuri gratuite pe orice domeniu
Mau multe cluburi
Yoga în aer liber
Mai multe parcuri
Oferirea de bune practici, prezentarea
unor modele în comunitate
Petrecere în aer liber

Curse cu bicicleta
Lipsa de informare
Cozile de la ghișee/birocrația
Starea orașului (aspect)
Câinii fără stăpân
Sportul
Voluntariat
Ecologizare
Proteste
Promovarea turismului
Concursuri (maratoane)
Organizarea de campanii pentru
adopție
Centre de bătrâni
Zile verzi
Cursuri de gătit pentru comunitate
Workshopuri
Campanii de dezvoltare personală
Încurajarea achiziționării de mașini
electrice
Transport gratuit
Activități sportive
Activități recreative
Încurajarea oamenilor să folosească
biciclete
Lecții de autoapărare
Legalizare marijuana
Amenajarea locurilor pentru închirierea
rolelor, skateparkurilor, bicicletelor
Crearea unei noi zone verzi
Spațiu de drifting

c) „Ai opt ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru orașul tău?”
Înscrierea la un centru de zi pentru a
sprijini copiii în realizarea temelor
pentru acasă.
Informare și fomare
Dezvoltare personală
Promovarea instituțiilor culturale
Construirea unui adăpost pentru
animale
Activități de ecologizare

After school pentru elevii care au
nevoie de ajutor, copii orfani
Acțiuni de caritate la casele de copii
Workshopuri, ateliere de alegerea
carierei
Organizarea
de
activități
socio-culturale
Ecologizare
Donații

Atragerea
de
fonduri
pentru
restructurarea
și
reabilitarea
monumentelor istorice
Cantină pentru oamenii străzii
Strângere de fonduri pentru cauze
comunitare
Naraton cu scop caritabil
Susținerea ONG-urilor
Sprijin pentru oamenii străzii
After school cu voluntari
Promovarea artei stradale
Campanii pentru combaterea poluării
Campanii
pentru
diminuarea
fumătorilor
Ecologizare
Salvarea animalelor
Salvarea copiilor
Promovarea discursului în public
(Stand Up)
Spațiu de drifting
Chitară, pian, dansuri, teatru
Lupta împotriva corupției
Concursuri și competiții
Susținerea proiectelor cu scopul
dezvoltării orașului
Voluntariat la SMURD, diferite ONG-uri
Implicare în ONG-uri pentru tineret
(dezvoltare personală)
Activități cu scop informativ cu privire
la beneficiile tehnologiei pentru orice
vârstă
Sprijin emoțional pentru oamenii în
vârstă
Acțiuni de ecologizare
Voluntariat la smurd, la pompieri
Lecții de prim ajutor
Meditații (muzică)
Ghid al orașului
Inițierea unor campanii (ONG)
Crearea unor spații de întâlnire al
fumătorilor
Reducerea prețurilor biletelor de
autobuz pentru școlari și vârstnici

Construire adăposturi pentru câinii
vagabonzi
Activități caritabile
Seri de socializare
Ajutarea
bătrânilor
să
utilizeze
tehnologia
Voluntariate în azile/spitale/centre de
plasament
Reabilitarea/înfrumusețarea clădirilor
vechi
Colectare deșeuri
Corturi medicale stradale
Festivaluri
Ghid
Meditații
Crearea unui spațiu pentru grafitti
Promovarea talentelor locale
Ecologizare
Prim ajutor
ONG/uri
Plantare
Ajutare la amenajarea orașului
Ajutor social gratuit
Ajutor pentru construirea de case
pentru oamenii fără adăpost
Spectacol public cu scenă deschisă
(atragerea
tinerilor
talentați)
și
organizarea spectacolelor în aer
liber/în incinta
Schimbarea schimbărilor de la borduri
într-o culoare fosforescentă
Puncte de informații pentru turiști
Educația nonformală pentru copii
Implicarea într-o cauză existentă
(centre de plasament)
Întreținerea monumentelor
Munca în folosul comunității
Strângeri de fonduri pentru clădirile cu
risc
Campanie antidrog
Cursuri de autoapărare
Educarea persoanelor adulte care nu
au avut succes la școală

Implicarea și discutarea problemelor
apărute în mediul școlar în cadrul
consiliului școlar
Donații de sânge
Activități sportive
Workshopuri
Actede caritate
Ecologizare
Jocuri în aer liber cu oameni de la
centre – integrarea lor în societate
Seri de muzică (meditații pentru
doritori)
Popularizarea energiei verzi
Plantare de flori, puieți de copaci
Ecologizarea
locurilor
mai
des
frecventate
Lecții la ce știu (matematică, muzică)
Informare în școlile de la țară, despre
licee
Ajutor în centre de copii, bătrâni
Promovarea exprimării, anti low self
esteem
Organizarea unor cursuri pentru
dezvoltarea copiilor
Promovarea pontențialului turistic al
zonei
Discutarea de probleme cu un
reprezentant al primăriei
Ghid turistic benevol
Voluntariat în domeniul social și de
sănătate, ex. SMURD
Încurajarea elevilor să creeze proiecte
(traineri pentru traineri)
Dezvoltarea psihică a orfanilor
Consiliere vocațională
Dezvoltarea spațiilor culturale
Promovarea sănătății
Ecologizare
Curățarea apei
Organizarea unor activități pentru
tineri
Îngrijirea bolnavilor
Activități pentru copii pentru cei
internați în spital

Plantarea copacilor
Festivaluri
Mai multe brainstorminguri asupra
problemelor din Suceava
Ajutorarea elevilor în vederea susținerii
examenului la finele clasei a 8-a
Ajutorarea bătrânilor
Ecologizarea orașului
Voluntariat la cămine de bătrâni
Ajutorarea copiilor din centrele de
plasament la teme
Activități cu elevii referitoare la primul
ajutor
Educația sexuală
Voluntariat, acordarea primului ajutor
Campanii antidrog
Adăpost de căței (plimbări, îngrijirea
lor)
Cursuri de limbi străine
Evenimente de caritate
Miniconcert cu strângere de fonduri
Oferirea de servicii de consiliere
Promovarea unei alimentații sănătoase
Organizare de workshopuri
Organizarea
evenimentelor
socio-culturale
Împădurire
Voluntariat în centrele de copii/bătrâni
Voluntariat în pregătirea elevilor de
clasa a 8-a și 12-a pentru examene
Susținerea proiectelor de dezvoltarea
orașului
Voluntariat în adăposturi de animale
Voluntariat la Crucea Roșie
Educație sexuală pentru adolescenți
Incluziunea copiilor cerșetori
Ajutarea bătrânilor
Campanii de curățare (let!s do it)
Voluntariat la o cantină a săracilor
Meditați cu copii care sunt în sistemul
de protecție
Workshopuri
Școală de vară
Tabere de creație

Încurajarea adopției animalelor străzii

Sterilizare gratuită

4. Despre proiect
4.1. Despre Com’On Romania
Scopul proiectului Com’On Romania este derularea unui proces de consultare
participativă în orașe românești prin care se identifică nevoile și dorințele tinerilor în
ceea ce privește participarea civică prin inițierea unor acțiuni locale prin grupuri
informale și luarea unor decizii prin mecanisme de democrație participativă.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor ecosisteme locale de
participare organică a tinerilor și în special de bugetare participativă de tineret și
crearea unei mișcări naționale de bugetare participativă (Com’On Romania) la nivel
național prin care grupuri informale de tineri au acces la surse de finanțare, iar tineri în
general pot participa la luarea unor decizii prin mecanisme de democrație
participativă directă.
4.2. Despre Com’ON Café
Com’ON Café se desfășoară în format World Cafe. Discuțiile se poartă, după o scurtă
introducere, în două blocuri de câte 30 de minute, în grupuri de cinci persoane. După
primele 30 de minute participanții schimbă locurile, iar o persoană din fiecare grup
rămâne pe loc, sintetizează nou-veniților ce s-a discutat până atunci, apoi discuțiile
continuă pentru încă 30 de minute. Între timp, voluntarii denumiți harvesteri adună

informații din discuții pe care le și afișează cu ajutorul instrumentului digital
Mentimeter.com. La sfârșit, oricine își poate prezenta ideile publicului.
5. Organizatori
Al doilea Com'ON Café din Suceava a fost organizat de Fundația Județeană pentru
Tineret Suceava și Grupul Pont din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Studenților
din Universitatea “Ștefan cel Mare” – ASUS.

