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Sepsiszentgyörgy Ifjúsági Parlamentje

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2022
Érdekel a város jövője? Részt akarsz venni
azoknak a városi kérdéseknek az eldöntésében,
amelyek a fiatalokat érintik? Akkor legyél része
az iSEPSI Parlamentnek!
Mi az iSEPSI Parlament?
A Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Parlamentet (a továbbiakban: „iSEPSI Parlament”) a Sepsiszentgyörgyi Városi
Tanács hozta létre, és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala koordinálja. Célja, a helyi közösség
fiataljainak, az őket érintő döntésekbe való bevonása.
Az iSEPSI Parlamentről több infót ennek Házszabályából tudhatsz meg.
Hogy működik a Parlament?
Nagyon egyszerűen. A Plénum évente kétszer találkozik majd, hogy fiatalokat érintő kérdéseket vitasson meg
egy aktív tanulási és együttműködési környezetben.
A Tanácsadó Testület tagjait automatikus sorsolással választjuk ki (legtöbb 30 főt), a testület pedig majd
legalább negyedévente egyszer találkozik.
A Tanácsadó Testület saját tagjai közül később egy 4 fős csapatot választ, amely a Polgármesteri Hivatal és a
helyi tanács részéről kinevezett 4 delegálttal együtt alakítja majd a Társirányítást, amely a Plénum és
Tanácsadó Testület döntéseit ülteti gyakorlatba.
Idén augusztus 29-30-án és november 18-19-én találkozunk a Plénumban.
A Parlament első ciklusa 2023. február 28-ig tart.

Hogyan lehetsz a Parlament alkotó tagja?
Nagyon egyszerű. Először is 14-35 éves fiatal kell legyél (vagyis pontosabban a jelentkezés pillanatában már
be kellett töltened a 14. életévedet, ugyanakkor nem lehetsz idősebb, mint 35 éves).
Másodszor, nyilatkoznod kell arról, hogy milyen státuszt töltesz be Sepsiszentgyörgyön (itt laksz, itt dolgozol
és/vagy itt tanulsz). Nem kötelező helyi lakcímmel rendelkezned, személyes nyilatkozatod a státuszodról
elégséges számunkra.
Harmadszor, el kell fogadnod a Parlament házszabályát és nyilatkoznod kell, hogy részt szeretnél venni a
Parlament munkálataiban.
Amennyiben teljesíted ezt a három feltételt, kattints erre a linkre (https://isepsi.typeform.com/to/nVIh962j),
és töltsd ki a jelentkezési űrlapot, amely kevesebb mint 5 percet vesz igénybe. Nincs szelekciós folyamat,
hiszen célunk, hogy minél több fiatal résztvegyen a megvitatásban és a döntéshozatalban.
A parlamenti tagságod három esetben szűnik meg: amennyiben írásban lemondasz róla, amennyiben már
nem laksz, dolgozol vagy tanulsz Sepsiszentgyörgyön vagy amennyiben betöltöd 35. életévedet.
Mikor kerül sor a Parlament első üléseire?
Már 2022-ben személyesen is találkozunk. A Parlament első ülésére augusztus 29-30-án, második ülésére
pedig november 18-19-én kerül sor.
Meddig lehet jelentkezni?
Az iSEPSI Parlamentbe, a 2022-es évre, 2022. november 15-ig lehet jelentkezni. Amennyiben viszont már
augusztus 25-ig jelentkezel, részt vehetsz a Parlament első ülésén is.
Ezt követően 2023-ban újabb jelentkezést nyitunk meg azon fiatalok számára, akik később szeretnének
csatlakozni hozzánk, vagy azok számára, akik csak ezután töltik be a 14-dik életévüket.
Kik hívták életre az iSEPSI Parlamentet?
Az iSEPSI Parlament kezdeményezői Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a PONT Csoport. Míg a
Polgármesteri Hivatal szerepe egyértelmű, a PONT Csoportot azért vontuk be, mert csapatuk tapasztalata
segít a Parlament alapos megtervezésében és működtetésében. Az ő csapatuk (PONT csoport) áll olyan
kezdeményezések mögött, mint a Com’ON Sepsi, vagy éppen a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa
sikeres pályázat vagy a Románia Ifjúsági Fővárosa program felépítése.
Hol találhatsz további részleteket a Parlamentről?
Lépj be az alábbi linkekre:
* iSEPSI Parlament - a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Parlament házszabálya
* iSEPSI Parlament - jelentkezési űrlap

