SATU MARE 2.

18 mai 2018, 18:00 – 20:00
Casa Meșteșugarului, Municipiul Satu Mare

A doua ediție Com’ON Café@Satu Mare 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 Satu Mare au participat în jur de 30 tineri și au fost
adunate un număr total de 72 de idei legate de ce pot face ei pentru oraș.
Evenimentul Com’ON Café din Satu Mare a fost organizat de Grupul PONT și Asociația
SamStudia, cu sprijinul Primăriei Satu-Mare.

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 Com’On Cafe@Satu Mare 2. discuțiile s-au purtat despre o singură întrebare: ce ai
face tu pentru Satu Mare?

2. Date generale
La Com’On Cafe@Satu Mare 2. au participat la discuții aproximativ 30 de tineri,
evenimentul fiind facilitat de aproximativ 10 de voluntari în diferite roluri: moderator,
coordonator, harvester.
Structura discuțiilor s-a prezentat astfel:
18:00 – 18:15 Introducere
18:15 – 18:45 Prima rundă de discuție
18:45 – 19:00 Pauză

19:00 – 19:30 A doua rundă de discuție
19:30 – 20:00 Podium și încheiere
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 72 de idei:
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 cele mai intens discutate

Din discuții reiese că tinerii din Satu Mare ar fi extrem de implicați în organizarea unor
evenimente culturale, de recreere și de sport, care ar fi destinate tinerilor și nu numai.
Cei mai mulți dintre participanți au spus că ar face voluntariat la asemenea
evenimente. În ceea ce privește organizarea propriu-zisă, ei au remarcat că nu există
locuri suficiente de promovarea evenimentelor offline, adică locuri de lipit afișe.
Tinerii au venit și cu idei concrete de evenimente: Noaptea Albă a Cititului în Parc,
pentru promovarea lecturii, activități care să revigoreze malul Someșului,

Ziua Cartierului, pentru activarea mai multor zone din orașe, evenimente de dezbatere
pentru încurajarea dialogului, etc.
Legat de voluntariat, ei s-ar implica și în promovarea acestuia, de exemplu în școli, la
orele de dirigenție, și ar face campanii de recrutare pentru adulți. Tinerii au considerat
că un fel de recompensă (card pentru cei mai implicați) ar motiva oamenii în a face
voluntariat.
Tinerii sătmăreni nu sunt indiferenți nici față de generația mai în vârstă: ei au
menționat că ar participa în acțiuni gândite pentru cei vârstnici.
Dacă în prima consultare, una dintre cele mai colorate idei – la sens propriu – a fost
dorința de autobuze colorate, la a doua, ei și-au reafirmat dorința de a aduce culoare
în viața orașului, de exemplu, printr-un „community wall” sau locuri dedicate pentru
graffiti.
Tinerii țin și de curățenia orașului: ar organiza și s-ar implica în campanii de
ecologizare, și consideră că un lucru foarte simplu, dar important pe care îl pot face ei
înșiși este păstrarea curățeniei.
3.2. Ideile notate de către participanți
Ce pot face eu pentru Satu Mare?
să ne implicăm mai mult pe planul
activităților pentru tineri
Să amenajăm spații de joacă destinate
copiilor
să se construiască mai multe clădiri
pentru desfășurarea anumitor activități
cu scop educativ pentru tineret
să facem adăposturi pentru cei
nevoiași
să se asfalteze străzile
să păstrăm curățenia atât în locuri
publice, cât și în locuri mai izolate
să facem mai mult voluntariat în folosul
comunității
să facem un brand al orașului pentru
reclamă
fonduri investite în spitale
mai multe concerte în centrul orașului
mai multe magazine în diferite domenii
dezvoltarea atracțiilor turistice

să se schimbe sistemul de învățământ
evenimente
dedicate
filmelor/documentarelor în aer liber
renovarea clădirilor vechi
să facem o petiție împotriva reabilitării
haotice a străzii
să includem pe harta rutieră pentru
prevenția gropilor de pe carosabil
să construim un ponton pe Someș
pentru activități în aer liber
card pentru voluntarii implicați
spațiu debate + ONG care face
debates, până se obișnuiesc oamenii
recomandări cărți la evenimentele
culturale + recenzie
membru grup Cititorul
campanie recrutări voluntari (adulți)
campanie de vorbit cu firmele

coșuri de gunoi anti-karatiști, blindate
prin cartiere și oraș
- elevii să
confecționeze + premiu
cel puțin 100 locuri pt lipit afișe /
promo evenimente legal
aplicație pt mobil pt comunicarea
evenimentelor pt tineri
campanie de educare legat de igiena
orașului (lipit pe coșuri de gunoi,
instrucțiuni)
locuri de afiș în autobuze și stații de
autobuz
activități practice și nonformale în școli
controale în localuri care vând alcool
minorilor și aplicarea sancțiunilor
evenimente pentru tineri care nu vor să
gândească / jocuri, muncă fizică
consiliul tinerilor / evenimente, întâlniri
pistă de biciclete - toate cartierele +
refăcute
oră de educație rutieră
campania Clean is Clool
colectare selectivă răsplătită
campanie de strângere semnături
pentru călcatul pe iarbă în parcuri
activarea parcurilor prin evenimente
mici
noaptea albă a cititului în parc
activarea spațiului dintre Someș și
diguri
community wall
study groups în aer liber
campanie anti-gunoi (afișe, poze
editate)
Bibliotecă vie
Jam session în aer liber
ziua cartierului

sport în aer liber
întâlnire între generații
volunteer networks
recognition of capacities
speak with Federatia
să promovăm bune practici (ecologice)
să strângem mizeria
voluntariat
evenimente pentru tineri + alți
sătmăreni
evenimente culturale pentru toate
vârstele
să lucrăm cu adulți specialiști pe
anumite proiecte din domeniile lor
campanie semnături
să încurajăm și pledăm pt promovarea
și recompensarea muncii de voluntariat
evenimente festivaluri mici de cartier
(muzică cultă, pop, rock, etc. de toate
genurile)
promovare voluntariat în orele de
dirigenție
să creăm proiecte prin care să colorăm
orașul
să creăm anticariate stradale
să împărțim puns, glume, memes pre
stradă, pereți
wall of memes, perete comunal
muzică live săptămânal în același loc promovarea sătmăreni talentați
să punem saci de gunoi prin natura +
mesaj pro-reciclare
locuri în natură pentru ieșit/hang-out hamace, palete, măsuțe
locuri picnic
introdus sistemul strângi mucuri de
țigară - primești recompense

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 locuri, 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.

5. Organizatori
Evenimentul Com’ON Café din Satu Mare a fost organizat de Grupul PONT și Asociația
SamStudia, cu sprijinul Primăriei Satu-Mare.

