“Proiect finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat cu societatea civilă”

COMUNICAT DE PRESĂ
Vineri, 03.07.2009

Preşedintele CCMP EUROPROJECT, Florin Jianu, anunţă în data de 3 iulie 2009 lansarea proiectului
„Deputat pentru o zi”, proiect finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat cu societatea civilă .
Scopul proiectului îl reprezintă cunoaşterea şi învăţarea de către tineri a modului în care funcţionează sistemul
parlamentar în România, prin exersarea mecanismelor parlamentare în condiţii reale.
Grupul ţintă îl reprezintă tineri cu vârste între 18 şi 30 de ani din judeţul Olt.
Proiectul „Deputat pentru o zi” îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere şi implicare a tinerilor în
luarea deciziilor la nivel comunitar, precum şi o mai bună valorificare a potenţialului acestora în ceea ce reprezintă
procesul legislativ din România, prin învăţare, exersare şi participare în cadrul decizional constituit de Camera
Deputaţilor. Prin atribuirea rolului de „deputat pentru o zi”, tinerii vor fi antrenaţi în activităţi parlamentare, simulări de
iniţiative legislative, procese şi mecanisme de funcţionare legislativă, precum o imagine reală şi corectă a rolului
deputatului şi a cadrului în care acesta activează. În acest sens se va organiza: un seminar de informare având ca
rezultat cunoaşterea sistemului decizional specific Camerei Deputaţilor precum şi a activităţii parlamentare şi naţionale,
şi activitatea “Deputat pentru o zi”, prin implicarea a 20 de tineri selectaţi în funcţie de gradul de cunoaştere al
sistemului parlamentar românesc, gradul de motivare şi implicare în viaţa socială şi economică şi interesul în ceea ce
priveşte mecanismul legislativ intern al Camerei Deputaţilor din România.
În urma acestei simulări, se va întocmi un raport de evaluare referitor la eficienţa introducerii în cadrul Camerei
Deputaţilor a unui program de stimulare participativă a tinerilor la astfel de simulări, cu scopul creşterii vizibilităţii,
cunoaşterii rolului, mecanismelor interne şi a importanţei acestui for în sistemul parlamentarismului românesc.

Mai multe informaţii puteţi afla de la: sediul EUROPROJECT, persoana de contact: Andreea Popescu, tel./ fax 0249
410 994, e-mail: office@europroject.org.ro sau pe pagina web: www.europroject.org.ro

1
office@europroject.org.ro
www.europroject.org.ro

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor
EUROPROJECT
Str Mihai Eminescu, nr. 35,
Slatina, Olt
Tel/ fax: 0249/ 410 994

