BACĂU

9 noiembrie 2017, 17:00 – 19:00
Biblioteca Județeană C. Sturdza, Bacău
Ediție specială cu ocazia Summitului Tinerilor

Com’ON Café@Bacău a făcut parte dintr-un șir de consultări în format de dialog
structurat (World Cafe) 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 ediția specială cu ocazia Summitului Tinerilor din Bacău au participat în jur de 20
tineri din mai multe orașe din România și au fost adunate un număr total de 134 de
idei legate de lipsurile și nevoile din aceste orașe.
Evenimentul Com’ON Café din Bacău a fost organizat de Echipa BCTR 2017 și Grupul
Pont din Cluj-Napoca.

1. Scopul evenimentului
În prima fază a proiectului, scopul dialogului structurat este de a identifica nevoile,
lipsurile, dorințele tinerilor, specifice în fiecare oraș în parte.
La ComON Cafe@Bacău, discuțiile s-au purtat despre trei subiecte: „Dacă aș fi
primar...”, „Ultima chestie care m-a scos din sărite...” și „Îmi lipsește în orașul meu...”.
Subiectele au fost formulate pentru a demara discuții despre cele mai importante
lipsuri și nevoi din diverse orașe din România, percepute de tinerii între 14 și 29 de ani.

2. Date generale
La ComON Cafe@Bacău au participat la discuții aproximativ 20 de tineri, voluntari la
Summitul Tinerilor.
Structura discuțiilor s-a prezentat astfel:
17:00 – 17:15 Introducere
17:15 – 17:45 Prima rundă de discuție
17:45 – 18:15 A doua rundă de discuție
18:15 – 19:00 Podium și încheiere

Participanții au discutat împărțiți în 5 grupuri.
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 134 de idei:
50 idei la subiectul „Dacă aș fi primar...”
35 idei la subiectul „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
49 idei la subiectul „Îmi lipsește în oraș...”
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
Participanții au sosit din Bacău și din alte părți ale țării, de exemplu Roman, Suceava,
București, Timișoara, Sibiu. Printre problemele menționate de aproape toți,
indiferent de orașul de proveniență a fost lipsa curățeniei, lipsa de comunicare cu
tinerii într-o formă sau alta, neimplicarea comunității sau lipsa pistelor de
biciclete.
La partea de ce îi scoate din sărite, tinerii au menționat, de exemplu, starea
drumurilor (Roman), nefolosirea casei de cultură (Sibiu), tăierea spațiilor verzi
pentru realizarea parcărilor – care nici așa nu sunt destule (Bacău), sau
aglomerația din București. S-a discutat și despre finanțarea exagerată a bisericilor,
probleme din sănătate – starea spitalelor din anumite orașe, lipsa de medici, sau
anularea ConnectFest din Bacău.
Printre dorințele tinerilor găsim un centru sau hub pentru tineret, unde tinerii pot să
se întâlnească, să se cunoască și să schimbe idei, promovarea turismului sau chiar
investiția în festivaluri.
3.2. Ideile notate de către participanți
a) Dacă aș fi primar...
Aș
accepta
sfaturile
oamenilor,
minorități vs majorități
Aș avea grijă de infrastructură (aș
asfalta cu simț de răspundere străzile)
Aș avea grijă ca orașul să fie sigur
pentru oameni
Aș avea grijă de tineri, de dezvoltarea
lor (strategie coerentă)
Aș pune mai multe coșuri de gunoi, pt
ca gunoaiele să nu mai fie aruncate pe
jos
Aș interzice cerșitul
Aș investi în festivaluri pentru tineri
polițiștii locali: în loc de 1:1000 și fie
1:500 locuitori
Aș rezolva problema șomajului în
rândul tinerilor

Aș avea grijă ca toată lumea să
plătească taxele, nu să le măresc
Aș face adăposturi pentru animale
Aș interzice autobuzele mai vechi de 15
ani în transportul public
centru social
comunicare tineret - instituții publice
festivalul Cerbul de Aur
turism montan
arhitectura tradițională
specificul pensiunilor agroturistice
gala învățământului
ateliere profesionale
întâmpinare către tineri
locuri de joacă
plan de colectare gunoi
indicatoare rutiere
treceri de pietoni

plantarea pomilor/reîmpădurire
teren de sport sintetic
reîntinerirea satelor
bibliotecă comunală
creșe de stat
aș asculta ideile comunității și aș
încerca să găsesc soluții
siguranța populației
aș asculta părerile tinerilor
aș comunica mai mult
aș susține tinerii
bugetare participativă
infrastructura
Timișoara: mai multe parteneriate între
UVT și primărie
Timișoara: siguranța pe străzi și în
campus

Bacău: locuri de muncă tuturor
cetățenilor obligatoriu
Bacău: campus universitar
Bacău: întâmpinarea ideilor tinerilor
Sibiu: aș pune baza pe mai multe
festivaluri (mai multe parteneriate între
primărie și universitate)
Sibiu: spital
Sibiu: locuri de parcare
aș oferi posturi de voluntariat în
primărie și internshipuri
mai multe centre de plasament
Aș taxa mai mult a doua mașină din
familii
încurajarea mersului cu bicicleta
aș investi

b) „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
Aglomerația (București)
Anularea ConnectFest (Bacău) - festival
pentru tineri
Câinii (Bârlad, Iași) - peste tot
Mizeria (peste tot), mai ales în gări
Lipsa de organizare a educației - ex.
aglomerația
din
mijloacele
de
transport
Lipsa spațiului pietonal (Bacău)
Oamenii străzii, cerșetorii
Prea multe biserici
taximetriștii
locuri de parcare
piste de biciclete
gard viu desființat
trafic
stricarea spiritului de Crăciun
tehnologia strică copilăria
nu se păstrează curățenia
trafic

mentalitatea oamenilor
piste de biciclete (Suceava)
nu sunt parcuri pentru streetwork
salubrizarea
Câinii (Bârlad, Iași) - peste tot
cluburile din casa de cultură (Suceava)
Timișoara: concert caritabil pentru
furtuna
Timișoara: neimplicarea comunității
Bacău: needucarea oamenilor
Bacău: mentalitatea cadrelor didactice
Sibiu: nefolosirea casei de cultură
Sibiu: neatenția șoferilor
transport public Bacău
starea drumurilor
tăierea spațiului verde pentru parcări
localurile fără izolație fonică
aglomerația
la spital la București la urgență

c) „Îmi lipsește în Bacău/orașul meu...”
locuri de socializare
locuri unde tinerii să poată practica
sporturi, fără taxe. Terenuri de sport
promovarea eficientă a turismului
Locuri de relaxare
spitale moderne și funcționale
centre sociale pentru oamenii străzii
folosirea
eficientă
a
fondurilor,
resurselor materiale și umane
aeroport/autostradă
centre de tineret
HUB - spațiu de coworking al tinerilor
distracție (discotecă)
lipsa inovației, culoare
lipsa spațiilor verzi
România educată - modificare sistem
de învățământ
lipsa locurilor de muncă
lipsa spațiilor practică sport
ansamblu folcloric profesionist
ConnectFest
festival ex. Untold
lipsă medici
promovarea turismului
curățenia
activități care să includă comunitatea
universități
antreprenoriat
mijloacele de transport în comun
Cluj - parcări
spațiu pentru tineri

specializarea spitalelor
Timișoara: implicarea tinerilor în
activități
Timișoara:
organizarea
teritorială
proastă
Bacău: spitale noi specializate
Bacău: implicarea persoanelor în
activități
Bacău: centru de tineret
Sibiu: spitale
Sibiu: lipsa promovării evenimentelor
legate de voluntariat
Sibiu: implicarea tinerilor în activități de
voluntariat
Sibiu: un cinema
un centru pentru tineret
Roman: piste pentru bicicletă, sistem
de reciclare
Buhoci: pubele pentru gunoi, parc de
joacă pentru copii
Roman: cinema
centru de noapte pentru oamenii fără
adăpost
drumuri
limitatoare de viteză (hopuri)
spital
locuri de parcare
cinema (Sibiu)
stadion
baza sportivă

3.3. Sumarizare vizuală
O sumarizare vizuală este prezentată mai jos. Sumarizarea provine din instrumentul
digital Mentimeter, folosit de către harvesteri la afișarea în timp real a ideilor adunate
din discuții.

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
Com'ON Café din Bacău a fost organizat de Echipa BCTR și Grupul Pont din
Cluj-Napoca.

