iSEPSI Parlament
Parlamentul Tinerilor din Sfântu Gheorghe

APEL DE PARTICIPARE 2022
Îți pasă de viitorul orașului? Vrei să te implici în
luarea deciziilor care te afectează ca tânăr în
viața orașului? Atunci fă parte din Parlamentul
iSEPSI!
Ce este Parlamentul iSEPSI?
Parlamentul Tinerilor din Sfântu Gheorghe (în continuare: iSEPSI Parlament") a fost înființat de către Consiliul
Local Sfântu Gheorghe și este coordonat de către Primăria Sfântu Gheorghe ca parte a unei abordări
participative pentru a implica tinerii din comunitatea locală în deciziile care îi afectează.
Pentru mai multe informații despre Parlamentul iSEPSI, te rugăm să consulți Regulamentul acestuia.
Cum funcționează Parlamentul?
Foarte simplu: Plenul se va întâlni de două ori pe an pentru a discuta problemele de tineret care îi afectează
pe tinerii din Sfântu Gheorghe într-un mediu activ de învățare și colaborare. Membrii consiliului consultativ
vor fi selectați prin tragere la sorți automată (cel mult 30 de persoane), iar consiliul se va reuni cel puțin o
dată pe trimestru. De asemenea, consiliul va alege o echipă de 4 persoane din rândul membrilor săi, care va
forma un comitet de co-management format din 4 membri din partea Primăriei și a Consiliului Local, care va
pune în practică deciziile plenului și ale consiliului consultativ.
În acest an, ne vom întâlni în Plen în zilele de 29-30 august și 18-19 noiembrie. Iar primul ciclu a Parlamentului
se încheie la 28 februarie 2023.
Cum poți deveni membru constitutiv al Parlamentului?

Este foarte simplu. În primul rând, trebuie să ai între 14 și 35 de ani (sau, mai exact, trebuie să ai 14 ani la data
depunerii cererii și cel mult 35 de ani la data depunerii cererii).
În al doilea rând, trebuie să îți declari legătura (locuiești, lucrezi și/sau studiezi în) cu orașul Sfântu Gheorghe.
Nu trebuie să ai o adresă locală, declarația ta personală a relației este suficientă pentru noi.
În al treilea rând, trebuie să accepți Regulamentul Parlamentului și să îți declari dorința de a participa la
lucrările acestuia.
Dacă îndeplinești aceste trei condiții, accesează acest link (https://isepsi.typeform.com/to/qZXMyAjC) și
completează formularul, durează mai puțin de 5 minute. Nu există niciun proces de selecție, scopul nostru
este de a obține o participare cât mai largă a tinerilor.
Calitatea de membru al Parlamentului va înceta în trei cazuri: dacă renunți în scris, dacă nu mai locuiești, nu
mai lucrează sau nu mai studiezi în Sfântu Gheorghe sau dacă împlinești vârsta de 35 de ani.
Când vor avea loc primele sesiuni ale Parlamentului?
Ne vom întâlni în persoană începând cu 2022. Prima sesiune a Parlamentului va avea loc în perioada 29-30
august, iar cea de-a doua în perioada 18-19 noiembrie.
Până când poți să aplici?
Termenul limită pentru înscrierea în primul Parlament iSEPSI este 15 noiembrie 2022. Cu toate acestea, dacă
te înscrii până la 25 august, vei putea participa la prima sesiune a acestuia.
După aceea, vom deschide o nouă sesiune de înscriere în 2023 pentru tinerii care doresc să se înscrie mai
târziu sau pentru cei care vor împlini 14 ani după aceea.
Cine a inițiat Parlamentul iSEPSI?
Parlamentul iSEPSI a fost inițiat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și Grupul PONT. În timp ce rolul
primăriei este clar, Grupul PONT a fost implicat deoarece experiența echipei lor ne va ajuta să planificăm și să
administrăm Parlamentul în mod riguros. Ei sunt echipa din spatele unor inițiative precum Com'ON Sepsi,
succesul Capitalei Europene a Tineretului Cluj Napoca 2015 și construirea programului România Capitală a
Tineretului.
Unde poți găsi mai multe detalii despre Parlament?
Urmați linkurile de mai jos:
* Parlamentul iSEPSI – Regulamentul Parlamentului Tinerilor Sfântu Gheorghe
* Parlamentul iSEPSI - formular de înscriere

