SUCEAVA

11 decembrie 2017, 14:00 – 16:00
Centrul Pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene, Suceava

Com’ON Café@Suceava 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 evenimentul din Suceava au participat în jur de 50 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 prima fază a proiectului, scopul dialogului structurat este de a identifica nevoile,
lipsurile, dorințele tinerilor, specifice în fiecare oraș în parte.
La ComON Cafe@Suceava, discuțiile s-au purtat despre trei subiecte: „Dacă aș fi
primar...”, „Ultima chestie care m-a scos din sărite...” și „Îmi lipsește în Suceava...”.
Subiectele au fost formulate pentru a demara discuții despre cele mai importante
lipsuri și nevoi din oraș, percepute de tinerii între 14 și 29 de ani.

2. Date generale
La ComON Cafe@Suceava au participat la discuții aproximativ 50 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

Participanții au discutat împărțiți în 8 grupuri.
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 204 de idei:
70 idei la subiectul „Dacă aș fi primar...”
61 idei la subiectul „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
73 idei la subiectul „Îmi lipsește în Suceava...”
Toate ideile se găsesc mai jos.
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
În dezbateri au existat unele subiecte care au fost discutate în aproape toate
grupurile. Una dintre temele principale a fost înființarea unui Centru de Tineret, o
instituție pe care mulți și-o doresc de mult timp, dar s-a vorbit și despre o clădire
pentru ONG-uri și spații pentru desfășurarea talentelor tinerilor.
Din discuțiile tinerilor mai reiese că aceștia ar dori mai multe investiții în tineret,
întâlniri lunare cu reprezentanții ONG-urilor – și nu numai pentru a discuta
anumite probleme, ci pentru colaborare continuă.
Transportul în comun a fost un alt subiect intens discutat din mai multe puncte de
vedere: de la utilizarea autobuzelor mici TPL pentru o linie de noapte, necesitatea
mai multor mijloace de transport, care să circule mai des și până mai târziu, până la
necesitatea unor spații pentru bicicletă practicabile.
Birocrația a fost des menționat la subiectul „m-a scos din sărite”, tinerii menționând și
„cozile interminabile” din instituțiile publice. La acest capitol ei au mai vorbit și despre
lipsa cosurilor de gunoi, traficul rutier infernal, câinii fără stăpân și problema
persoanelor fără adăpost.
Studenții din Suceava au menționat probleme legate de numărul și distribuirea
locurilor de cămin și dificultățile întâlnite de către tineri în găsirea unui loc de
muncă – așteptări legate de experiență pe care nu au de unde să o obțină – s-a plasat
printre cele mai importante teme. Evenimente culturale, sportive, inițiate de tineri și
în general îndreptate spre tineri au fost menționate la capitolul lipsuri, la fel ca și locuri
de parcare, piste de bicicletă și oportunități de sport în general.
3.2. Ideile notate de către participanți
a) Dacă aș fi primar...
Crearea centrelor de închiriere a
vehiculelor nonpoluante
Nu trebuie să fiu constrâns de
evenimente ca să înfrumusețez orașul
în fiecare zi
Aș amenaja locații pentru pescuit și
agrement
Aș construi o sală polivalentă (cu
dimensiuni oficiale)

Investirea și modernizarea centrului de
adăpost al animalelor
Realizarea unor cursuri de calificare
opționale
aș moderniza parcul Șipote
mai multe coșuri de gunoi
îmbunătățirea infrastructurii orașului
un loc de agrement

monitorizarea și administrarea spațiilor
verzi
mai multe mijloace de transport
reduceri de 50% la transportul public
pentru studenți
amenajarea de spații verzi
crearea locurilor de parcare
suplimentarea mijloacelor de transport
în comun
campus universitar midern
o centură ocolitoare a tronsonului
Birdujeni - Centru
o stație de autobuz la centrul de
transfuzii
suplimentarea locurilor bursiere pentru
studenți
panouri informative, referitoare la
traseu și ora, minutul la care sunt prz.
În st.
aș face consiliul primar al tinerilor
menaja trenurile
nu aș mai vinde pământul străinilor
rezolvasrea
problemelor
câinilor
vagabonzi
mai multe spații pentru biciclete
rezolvarea
problemelor
spațiilor
abandonate
promovarea produselor locale
aș investi în sport
asigura un loc de muncă după
terminarea facultății
aș organiza întâlniri lunare cu
reprezentanții ONG-urilor și nu numai
pentru a discuta anumite probleme
aș amenaja centrul Sucevei
aș amenaja parcul Șipote
aș face unele spații pt închiriat biciclete
aș încerca să impun o singură culoare
pentru toate blocurile, sau cel puțin
pentru un cartier
aș face o trecere subterană sau o
pasarelă în zonele aglomerate (pentru
pietoni)

loc amenajat unde să se producă
energie prin mișcare
amplasarea mai multor bănci
un bloc public cu locuri pentru parcări
aș instala panouri solare pentru
ecologie și economie
verificarea autoturismelor abandonate
(programul RABLA)
redicerea numărului de câini vagabonzi
aș construi o bază de agrement
locuri de parcare pentru studenți
centre sportive
sistemului de drumur și canalizare
modalități de reciclare
utilizarea autobuzelor mici TPL pentru
o linie de noapte
aș suplimenta patrulele de poliție pe
timp de noapte
crearea unui centru polisportiv
aș susține organizațiile studențești în
crearea evenimentelor (colaborare)
m-aș
axa
pe
curățenia
orașului/infrastructură
m-aș ocupa de amenajarea spațiilor
verzi
aș rezolva problema animalelor fără
stăpân
m-aș ocupa de cazarea studenților din
afara orașului
aș aloca locuri de mună pentru
studenți
aș construi baze de agrement
aș prelungi programul TPL
aș ridica mașinile abandonate
aș reamenaja stadionul Arenia
aș promova turismul
aș reamenaja turnul de la mall
aș scoate cozile de la instituții
mai multe locuri de parcare
aș face mai multe investiții în
sport/tineret
cămine
persoane responsabile de estetica
orașului

firme pentru întreținerea curățeniei în
oraș deținute de primărie
centuri de ocolire a municipiului

obținerea drepturilor pt spațiile verzi
(Parcul Șipote)

b) „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
lipsa coșurilor de gunoi
trafic infernal
lipsa condițiilor din căminul de fete
(C1)
lipsa unui hipermarket nonstop
lipsa iluminatului stradal pe străzile
secundare
lipsa locurilor de parcare
au crescut taxele la universitate
birocrația
pentru a dona sânge, care este i
situație urgentă, trebuie obligatoriu să
ai permis de ședere (moldoveni,
ucraineni)
lipsa locurilor de parcare
distribuirea locurilor de cămin
condica de prezență în universitate
sprijinirea studenților în deplasarea
peste graniță
aglomerația în transportul public
traficul
cozi infernale la instituțiile publice
(spital, evidența populației, etc.)
prea multe persoane fără adăpost
(cerșetori, alcoolici, etc.) pe străzi
canalizări proaste
birocrația la instituțiile publice
cerșetorii
câinii fără stăpân
anunțurile ambulante
desfacere produse chinezești în spațiu
(în piața de crăciun)
lipsa
traducerii
meniurilor
la
restaurante
lipsa iluminatului pe străzile micuțe
personal puțin implicat în sistemul
sanitar
cozile la instituțiile publice

trafic
aglomerație în magazine
birocrația din instituții
condiții de instruire a câinilor
câinii fără stăpân
supraaglomerarea în sălile de curs
traficul de pe Calea Unirii
program scurt TPL
puține autobuze
criza locurilor de parcare
parcarea pe trotuar
abandonarea mașinilor vechi/avariate
modernizarea parcului central șo a
drumului spre Cetatea de Scaun
centrul de informare turistică nu este
funcțional
cozi interminabile la instituțiile publice
studenții închiriază terenul de sport
acoperit al USV, deși ar trebui să
beneficieze de gratuitate
emiterea abonamentelor TPL doar
rezidenților suceveni
imposibilitatea studenților de a parca
în campus
parcarea pe trecerea de pietoni
indiferența oamenilor
oamenii străzii cu lipsă d bun simț
locurile din cămine
proasta organizare de distribuire a
locurilor din cămine
cozile infernale de la instituții publice
critica și bârfa
costurile kilometrajelor la taxiuri au
crescut
pionii de la sensul giratoriu de la Mall
și de trecerile de pietoni
traficul
lipsa coșurilor de gunoi

miros (TPL, uzină)
câini
mizeria din spitale

angajații publici au un comportament
neadecvat
condițiile în școlile din zonele rurale

c) „Îmi lipsește în Suceava..”
evenimente pentru tineret
locuri de recreere adecvate
supravegherea video a orașului
centre de tineret
reducerea sau gratuitatea transportului
public pentru studenți, indiferent de
localitatea acestora
modernizarea stadionului
lipsa locurilor de muncă pentru
studenți (fără a cere experiență în
domeniu)
promovarea voluntariatului
Starbucks
Cămine pentru studenți (apă caldă)
modernizarea stadionului
centru de tineret
locuri de muncă
localuri non-stop
promoții studențești
săli de evenimente
locuri de parcare
sprijin pentru studenți în deplasare
peste hotare (Moldova, Ucraina)
locuri de parcare, dar în principal
administrarea acestora
locuri de muncă, în special pentru
studenții proaspăt ieșiți de pe băncile
facultății
pasarele pentru pietoni
activitățile cultural-educaționale
cămine studențești
întruniri între membrii primăriei și
reprezentanți ai ONG-urilor, ai firmelor
Parcul Șipote un loc pentru toți + alee
pentru biciclete, pentru plimbări
pietonale
un spațiu pentru copii de gimnaziu,
gen club after school

renovarea căminelor
campus mai mare
un spațiu dedicat sporturilor
o clădire pentru ONG
lipsa parcărilor
lipsa indicatoarelor pt turiști
localuri non-stop
centre de invenții pentru copii
sushi bar
mai multe localuri non-stop
cluburi mult mai mari
curățenie
teren de sport în parcuri + parc al
tineretului
mai multe pub-uri pentru studenți
spații pentru desfășurarea talentelor
casă
de
cultură
a
tineretului
(dezvoltare)
taxiuri pentru studenți (mai ieftine)
reducere la studenți pe timpul verii
reducere pentru transport pentru cei
care sunt din afara Sucevei
acces în sălile de sport
parcare pentru studenți
o pistă pentru bicicliști (gen București)
diverse activități pentru tineri (concerte,
festivaluri, diverse competiții) propuse
de către aceștia
lipsa unor centre sportive de
performanță cu antrenori specializați
lipsa căminelor studențești
un stadion modern
complex de agrement (loc de picnic,
grătar, locuri de joacă, ștrand modern,
teren de tenis)
modernizarea patinoarului
complex de natație
cluburi mai spațioase

lipsa locurilor de muncă în diverse
domenii
festival muzical pentru tineri
un centru pentru tineri
pârtie de schi
egalitatea între studeni de naționalități
diferite
Zara, Bershka, Pull and Bear, Mango,
Stradivarius
panouri informative ale traseelor
parcurse de către TPL-uri)
promoții pentru studenți în mai multe
localuri

reducere în serile studențești
Starbucks
? De cafea naturală din facultate
spații pentru tineri
spații verzi
locuri de muncă (hale industriale
pentru persoane calificate)
campus mai mare
persoane calificate pe funcții
evenimente pentru tineri (concerte,
consultații)

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.

3.4. Idei prezentate la podium
Mai mulți tineri și-au prezentat ideile și public, la sfârșitul discuțiilor în grup. „Mi-a
crescut inima în piept când am văzut că acești tineri chiar se implică și discută” – a
spus unul dintre participanți în încheiere, iar Farkas András, co-fondatorul Grupului
PONT a ținut să evidențieze angajamentul tinerilor suceveni de dinaintea și în timpul
evenimentului.

La Com'ON Café au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice:
Marian Andronache, viceprimarul Municipiului Suceava, Ovidiu Milici, consilier local al
Municipiului Suceava, Cezar Ungureanu, consilier personal al Primarului Municipiului
Suceava, Daniel Davidel, consilier Tineret în cadrul Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Suceava (Ministerul Tineretului și Sportului) și Vasile Gafiuc, președintele
Institutului Bucovina. Ei s-au implicat în discuțiile concrete, iar domnul Milici a și luat
cuvântul pentru a anunța că va prezenta o parte din problemele menționate și
consiliului local.
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 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.

