Parlamentul Tinerilor a IX-a ediție de când are loc acest proiect, a IV-a ediție la care particip
Am participat la cea de-a V-a ediție a Parlamentului Tinerilor în 2014. Eram studentă în anul I la
Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Era pentru prima
dată când interacționam cu concepte și idei noi. A fost pentru prima dată când am propus o inițiativă
legislativă, prima dată când am înțeles cum funcționează Parlamentul României și care sunt
atribuțiile deputaților.
Ulterior, m-am implicat în multe proiecte care vizează bună guvernarea și cetățenia acti vă. La
următoarele două ediții ale Parlamentului Tinerilor care au avut loc, succesiv, în 2015 și 2016 am fost
voluntar și organizator. Pentru echipa de organizare lucrurile nu sunt așa de simple, cum par în cele
trei zile ale simulării. Emoții și multă muncă. Dar cel mai important lucru este satisfacția pe care
fiecare dintre voluntari și organizatori o are în momentul în care participanții sunt bucuroși să
participe la un astfel de proiect.
De ce să participi la Parlamentul Tinerilor?
În primul rând, ai ocazia să vezi și să simți pe propria piele cum sunt luate deciziile în interiorul
Camerei Deputaților, să înțelegi care este procesul parcurs de o propunere legislativă, să înțelegi care
sunt atribuțiile unui deputat.
În al doilea rând, la finalul celor trei zile ale proiectului, îți vei contura o idee despre ce presupune o
carieră profesională în acest domeniu și vei știi care dorești să continui pe acest drum sau nu.
În al treilea rând, ai ocazia să îți faci prieteni noi, să interacționezi cu oameni din diverse domenii, să
îți lărgești sfera de interese și să descoperi lucruri noi.
În al patrulea rând, în calitate de participant, fiindcă trăim în era informației și a tehnologiei,
organizatorii te vor adăuga pe un grup de Facebook, care va rămâne deschis chiar și după finalizarea
proiectului și unde vei avea ocazia să fii primul care află despre proiectele noi organizate în București
și în alte orașe din România.

Actualizează-ți CV-ul! Adaugă un nou proiect pe lista experiențelor profesionale! Înscrie -te la
Parlamentul Tinerilor ediția a IX-a!
Abia aștept să ne cunoaștem!
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