BACĂU

28 aprilie 2018, 11:00 – 13:00
Piața Tricolorului, Bacău

Com’ON Café@Bacău 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 Bacău au participat 102 de tineri și au fost adunate un
număr total de 363 de idei legate de lipsurile și nevoile din oraș, respectiv de
propuneri de soluții și inițiative.
Evenimentul Com’ON Café din Bacău a fost organizat de echipa Bacău Capitala
Tineretului în România și Grupul Pont din Cluj-Napoca, în cadrul RESTART.

1. Scopul evenimentului
Scopul dialogului structurat este de a identifica, pe de o parte, problemele și lipsurile
tinerilor, iar pe de altă parte, 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 a doua ediție Com’ON Café@Bacău, discuțiile s-au purtat despre câte trei subiecte
în cele două ture de discuții: „Dacă aș fi primar...”; „Ultima chestie care m-a scos din
sărite în oraș...”; „Îmi lipsește în oraș...”; respectiv „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 Com’ON Café@Bacău au participat la discuții aproximativ 102 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:
11:00 – 11:15 Introducere
11:15 – 11:45 Prima rundă de discuție
11:45 – 12:15 A doua rundă de discuție
12:15 – 13:00 Podium și încheiere
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 363 de idei:
88 idei la subiectul „Dacă aș fi primar...”
76 idei la subiectul „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
74 idei la subiectul „Îmi lipsește în oraș...”
45 idei la subiectul Care este primul lucru pe care îl poți face, poate chiar mâine,
pentru orașul tău?
36 idei la subiectul „Care ar fi un interes comun din orașul tău care ar putea activiza cei
mai mulți oameni?”
44 idei la subiectul „Ai opt ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru
orașul tău?”
Toate ideile se găsesc la punctul următor
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
Deoarece la a doua întâlnire din Bacău, s-a discutat la aceeași ocazie atât problemele
din oraș, cât și posibile soluții, iese foarte mult în evidență că tinerii sunt dispuși să se
implice în rezolvarea multor probleme pe care le-au identificat. Este foarte accentuată
dorința lor de a face voluntariat în mai multe domenii. Dacă în primele discuții s-au
prezentat nemulțumiți de aspectul orașului, mulți dintre ei au și spus că s-ar implica în
acțiuni de plantare de copaci, programe de ecologizare, chiar și reabilitarea clădirilor
vechi. Tinerii ar deveni voluntari în rezolvarea problemelor sociale, s-ar implica în
programe pentru oamenii străzii, copii dezavantajați.
Dacă participanților la ComOn Cafe le lipsesc festivalurile și alte activități pentru tineri,
totodată sunt și dispuși să se implice în organizarea sau desfășurarea lor ca voluntari.

Actele caritabile au fost și ele discutate, tinerii considerând că un lucru foarte simplu
pe care îl pot face pentru orașul lor este de a dona diferite lucruri sau de a se implica
în campanii de strângere de fonduri.
Unele dintre lipsurile tinerilor sunt totodate și cauze pe care le consideră că ar
mobiliza mulți oameni din oraș. Acestea ar fi un centru de tineret, dorința unui oraș
curat, ecologizarea orașului, evenimente culturale, festivaluri, evenimente sportive.
Mulți și-au afirmat dorința pentru piste de biciclete în oraș, un deficit care, de altfel, a
fost o temă foarte discutată în toate orașele unde s-a realizat consultarea cu tinerii.
Îmbunătățirea transportului public, dezvoltarea turismului sau mai multe spații verzi
au fost iarăsi subiecte care au apărut atât la Bacău, cât și în alte orașe.
O problemă specifică menționată în mai multe grupe de discuții a fost luarea apei care
s-a întâmplat de mai multe ori în oraș. Iar reabilitarea insulei de agrement este o
dorință comună a tinerilor.
3.2. Ideile notate de către participanți
O selecție din ideile prezentate de către participanți la fiecare subiect se găsește mai
jos.
a) „Dacă aș fi primar...”
aș amenaja spațiile verzi
aș da bani la oameni
oferirea de locuri/adăpost celor fără
adăpost
oferirea de fonduri suplimentare
spitalelor
restaurarea blocurilor
transport gratuit pentru școlari
piste de bicicliști etc
străzi reparate
patrule regulate pe toate străzile
orașului
reamenajarea parcurilor
noi zone pentru tineri
închiderea centrului în fiecare weekend
praful/mizeria din oraș - remedierea ei
să atrag evenimente, festivaluri, deci
turiști în orașul meu

terminarea insulei de agrement
aș aloca locuri pentru consilieri tineri
aș organiza programe de orientare în
carieră
aș organiza mai multe evenimente
pentru/cu tineret
spațiu alocat pentru tineret (activități)
promovare în mediu online + presă
(organizații de tineret, activități,
programe)
organizarea unei gale de tineret pentru
a admite aportul adus societății
aș planta mai mulți copaci
aș rezolva problema câinilor comunitari
aș înființa un parc de skateboard
piste pentru biciclete
aș promova adoptarea câinilor
reabilitarea insulei
aș face mai multe campanii de plantare

de copaci
mai multe activități educaționale și
sportive pentru tineri
aș integra în școli programe de
dezvoltare personală pentru tineri și
consiliere pentru alegerea facultății
aș asfalta străzile
aș promova voluntariatul și aș vorbi la
inspectorat
despre
recunoașterea
activităților de voluntariat în școli
conferințe cu tinerii pentru a le afla
nevoile
să îmbunătățim arhitectura orașului
să se facă cursuri de bune maniere în
școli
verificarea cadrelor didactice
aș investi mai mult în educație
aș face niște piste de bicicliști
reabilitarea
și
conservarea
patrimoniului din Bacău
aș face mai multe zone de agrement
pentru tineri, copii (insula, parc)
investiții în infrastructură (străzi,
centură, terenuri de sport în cartiere,
locuri de joacă pentru copii)
să dezvolte politici publice pentru
tineri
departament dedicat tinerilor în
primărie
piste pentru biciclete
skateparkuri
transportul public gratuit pentru elevi
și studenți
un consiliu local al tinerilor
reabilitarea insulei de agrement
zone de sport
puncte de hidratare
toalete ecologice
protejarea clădirilor de patrimoniu
cărți în mijloacele de transport în
comun
evenimente de voluntariat (acțiuni în
care să se implice tinerii din Bacău)

centru de tineret dotat cu săli unde
tinerii pot desfășura diferite activități
dezvoltarea infrastructurii locale
finalizarea construirii noului spital
finalizarea lucrărilor la insula de
agrement
dezvoltarea turismului
finalizarea stadionului
refacerea/reconstruirea
stadionului,
reutilizarea spațiului în alte scopuri
construirea unui spital nou și
reabilitarea celor existente
organizarea mai multor activități
extrașcolare
aș propune metode de îngrijire a
spațiilor verzi și a întregului oraș
aș construi piste pentru biciclete
aș continua construirea insulei de
agrement
aș finaliza proiectul Aqua Park
m-aș preocupa mai mult de nevoile
tinerilor
aș construi mai multe spații verzi
aș construi un centru pentru oamenii
străzii
aș construi Starbucks
aș dezvolta o instituție pentru cei
bătrâni
centre de caritate pentru copii nevoiași
reorganizarea bugetului local pentru
școli și spitale
organizarea mai multor evenimente cu
caracter public
să dotăm școlile cu echipamente
necesare
mai multe locuri de petrecere a
timpului liber
aș îmbunătăți străzile și aleele din oraș
crearea de locuri de muncă pentru
elevi și studenți
să găsim soluții pentru ajutarea
persoanelor cu o situație de trai
precară
„Bacău, un oraș curat”

dezvoltarea turismului pentru a aduce
buget orașului
dezvoltare turistică
6% pentru tineret
centru de tineret

restaurarea monumentelor
avizele necesare funcționării unităților
școlare
subvenții pentru transport din rural la
urban

b) „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...”
doi țigani copii
nesiguranța la căderea întunericului
luarea apei
câinii vagabonzi
monumentele istorice nu sunt îngrijite
graffitti inestetic pus într-un loc
nepotrivit
în loc de lapte și cor, elevii să
primească apă, un sendviș și măr
nealocarea de fonduri către ONG-uri
problema câinilor comunitari
problema rezervei de apă
neîngrijirea barajului de acumulare
transportul public
defrișarea 1/2 din suprafața parcului
central, fără plantarea altor copaci
oamenii care nu se comportă frumos
orașul nu e curat
oamenii nu sunt întotdeauna deschiși
la noutate
nu am fost lăsați în spații publice
(terenuri de sport)
circulația transportului în comun
(autobuzele nu respectă programul),
abonamentele sunt incomode
câinii
locurile lăsate în paragină
lipsa de activități
trupele de teatru nu sunt recunoscute
când s-a luat APA și CURENTUL

lipsa de refugii în stațiile de autobuz
transportul public

lipsa soluțiilor pentru problemele
sociale
sistemul de învățământ centrat pe
oricine, dar nu pe elev
discriminarea în rândul elevilor
mizeria din anumite cartiere
lipsa apei
lipsa unei viziuni clare asupra direcției
economice, politice, sociale ale orașului
administrarea locală paralizată
câinii vagabonzi
gropi în asfalt
curățenia
lipsa casei de cultură
lipsa centrelor sociale
lipsa galeriilor de artă pentru amatori
lipsa educației civice și sexuale
lipsa respectului față de aspectul
orașului
străzile deteriorate
cartierele neîngrijite
lipsa unui sistem modern de distribuție
a apei
lipsa pistelor pentru biciclete/role
lipsa unui park de skate
lipsa apei
gropile
lipsa locurilor de parcare (în special în
zona aeroportului)

problema pistei de biciclete
zonele neiluminate/slab iluminate
tonetele din parc
faptul că parcul Cancicov va

fi

transformat într-un complex de blocuri
faptul
că
unele
clădiri
sunt
nefolositoare localnicilor (ex: fostul
Hotel Moldova, fostele teatre și
Casinoul din Izvoare)
faptul că străzile din cartiere mici sunt
pline de gropi
Abandonarea construcției insulei de
agrement
stricarea
grătarelor
din
Parcul
Gherăiești
prezența câinilor maidanezi
deșeurile aruncate necorespunzător
șoferii agresivi din autobuz
prea puține autobuze și prea mulți
oameni
alocațiile prea mici
infrastructura drumurilor

atitudinea organelor de control din
autobuze
problema rezervei de apă
reabilitarea stadionului municipal
oprirea apei foarte deasă
gropile
condiția autobuzelor, șoferii lor,
câinii vagabonzi
oamenii care fac baie în fântânile
arteziene
distrugerea bunurilor orașului
vinderea terenurilor din parc
mizeria din oraș
tăierea copacilor din parc și închirierea
zonelor din parc
aglomerația din autobuze
controlorii care ne înjură și ne bat

c) „Îmi lipseșteîn Bacău…”
nu îmi lipsește nimic
obiective turistice
un skatepark
terenuri sportive
zone de agrement
zone verzi
traininguri/cursuri de îndrumare a
elevilor către facultăți și meserii de
viitor
băi comunitare pentru oamenii cu
dizabilități
țâșnitori de apă, nu numai în parcuri
țevi noi/sistem nou de distribuirea apei
toalete publice
întâlnirile cu tinerii
piste pentru biciclete
parc de skateboard
centura orașului Bacău

autobuz turistic
locuri în care să îmi petrec timpul liber

parcuri
un community center
skatepark
piste pentru biciclete
mai multă cultură (restaurante specifice,
un diner)
zone de camping
siguranță
terenuri gratuite de sport
centre comerciale
centre turistice
zonele de agrement pentru tineri
locuri de muncă bine plătite
activități în aer liber, evenimente, ca
alternativă a statului degeaba
terenuri de sport
zone dedicate sportului
turismul (lipsa viziunii pentru turismul
din Bacău)
piste pentru biciclete
zone de alergat
zonele de cartier și centrale mai

animate
cinematograf stradal
parcuri de cartier
centru de tineret
flashmob
spații pietonale (petrecerea timpului,
parcuri pentru copii, terenuri de sport)
locurile de parcare
sistemul de iluminare
mai multă implicare pentru tineret
transportul public
Starbucks
locuri de atracție turistică
piste pentru biciclete
mai multe spitale
interesul tinerilor!!!
centru de tineret
un spital mai dotat/mai mare
mai multă natură
benzi de biciclete pe stradă
un Starbucks
culoarea, viața, florile
centru de tineret
obiective turistice
recompense
pentru
protejarea
mediului - oamenii străzii

centre de performanță
insula de agrement
centru de tineret
mai multe locuri de petrecere a
timpului liber
zonă gratis de făcut sport
condiții bune în spital
reabilitarea clădirilor
cursuri de prim ajutor
centre de tineret și de petrecerea
timpului
consultarea tinerilor
activități în parc
activități de socializare
săli de sport în licee
stadion funcțional
cantină socială
Propunerea înființării unui spațiu
pentru lectură
Programul RABLA pentru cărți (dai o
carte și iei alta)
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

d) Care este primul lucru pe care îl poți face chiar mâine pentru orașul tău?
ecologizare și plantare de copaci
strângere de fonduri pentru oraș
crearea de activități inovative pentru
oameni
oferim ajutor oamenilor străzilor
donații pentru orfelinate
căutare de sponsori
aș merge cu bicicleta
aș face ore suplimentare de voluntariat
aș dona anumite lucruri
aș ajuta nevoiașii

propunerea ideilor și aplicarea lor
strângere de fonduri pentru oraș

recrutare de voluntari
ecologizare
cursuri de bune maniere
operațiune de ecologizare
activități de socializare între tineri
să devin voluntar implicat
să păstrez curățenia în oraș
dezvoltarea
centrului
comercial/susținerea companiilor mari

susținerea tinerilor
campanie de ecologizare
continuarea închiderii centrului
weekend-uri

în

acțiuni
de
strângere
a
cărților/manualelor
nefolosite,
cu
scopul redistribuirii lor
m-aș implica în mai multe acțiuni de
voluntariat
să nu mai aruncăm gunoaie pe jos
(curățenie)
activități cu tinerii, mediatizate online
acțiuni comunitare, plantare de copaci,
etc
implicare în ONG-uri
un picnic mare în parc
să strângem gunoaiele
să plantăm copaci
să ajut oamenii nevoiași
să facem un marș pentru diferite

situații
să
organizăm
o
campanie
antidiscriminare
voluntar într-un centru pentru copii
turul orașului pentru copii
ecologizarea în oraș
asfaltarea străzilor
să oferim mai multă atenție nevoilor
tinerilor
centre de tineret pentru a nu ne mai
întâlni pe șosea
amenajarea unor coșuri de gunoi
biserici
case noi, blocuri
aș ajuta oamenii nevoiași din oraș

e) „Care ar fi un interes comun din orașul tău care ar putea activiza cei mai mulți
oameni?”
voluntariat
centru de tineret
evenimente pentru toate categoriile de
vârstă
concursuri
renovarea orașului
crearea de trasee pentru cicliști
centre de adopție
cursuri de prim ajutor
cele sportive
concerte gratis
activități de caritate
festivaluri dedicate tinerilor
ecologizare
rezolvarea
problemei
câinilor
comunitari
locuri special amenajate pentru diferite
sporturi
atragerea turiștilor
organizarea unor festivaluri (UNTOLD)

grătar
sistemul sanitar

sistemul educațional
sistemul de salubrizare
infrastructura
dezvoltarea
tinerilor
(implicarea,
susținerea)
dorința unui oraș curat
organizarea diferitelor evenimente din
parcuri
problema câinilor
activități în aer liber: concerte, teatru
stradal, etc
skatepark
campanii
de
conștientizare
a
bicicliștilor în trafic
insula de agrement
modernizarea orașului (parcului)
campanii umanitare/voluntariat
logistică

ecologizarea orașului
evenimente culturale, sociale
știința școală

f) „Ai opt ore libere. În ce activități voluntare te-ai implica pentru orașul tău?”
ecologizare
maraton
program școală după școală
ajutor pentru copii cu situație precară
renovarea orașului
strângerea deșeurilor
aș planta flori și copaci
aș aduce campania CIF curăță România
aș învăța limbi străine
ecologizare
asociații (ID Fest, FSC, Cercetași)
mi-aș dedica din timpul liber bătrânilor
ecologizare
activități handmade
susținerea/integrarea persoanelor cu
dizabilități (Betania)
cursuri de prim-ajutor
curățenia orașului
dezvoltarea ONG-urilor
strângerea de fonduri
organizarea și susținerea proiectelor
STEM
susținerea tinerilor antreprenori
promovarea universităților/liceelor
acțiuni de voluntariat în azile, spitale,
centre de afterschool (ex. oratoriul)
promovarea mișcării și a evenimentelor
cu temă sportivă
spectacole de caritate (teatru, dans,
cântat, etc)
activități cu copii/bătrânii
ecologizare
poze la diferite evenimente, pentru

promovarea orașului
plantarea copaci

ecologizarea orașului
Big Build, BacFest, Street Food Bucurie
în Mișcare, Semimaraton, ZidArt,
Antidrog
în traininguri, Inside Out, ComOn Cafș,
Info Point
voluntariat la festivaluri
Parada Voluntarilor, SkirtBike
Mozaic, vânzări, Morcoveață
împărțirea mărțișoarelor
handmade atelier
voluntariat la Don Bosco, Vara
Împreună
ecologizare
proiecte pentru reabilitarea orașului
(ex.construirea caselor)
acte caritabile
pentru copii orfani
curățenie
ecologizarea orașulul

Cantină pentru oamenii străzii
Strângere de fonduri pentru cauze comunitare
Maraton cu scop caritabil
Campanii pentru combaterea poluării
Campanii pentru diminuarea fumătorilor
Voluntariat la SMURD, diferite ONG-uri

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 Bacău a fost organizat de către echipa Bacău Capitala
Tineretului în România și Grupul Pont din Cluj-Napoca, în cadrul RESTART.

