In data de 11 mai a avut loc cea de-a IV-a intalnire a elevilor cu factorii de
decizie din cadrul proiectului “Tinerii in dialog cu Autoritatile Publice Locale ale Sectorului 3, proiect
finantat prin Programul Erasmus+, Actiune-Cheie 3, Dialog Structurat, implementat de Ascociatia
Tara Tinerilor Uniti, in parteneriat cu Primaria Sectorului 3.
In cadrul aceastei intalniri au participat peste 200 de elevi ai Colegiului Tehnic “Costin D. Nenitescu”, Liceului Teoretic “Alexandru Ioan
Cuza” si elevi ai Liceului Teoretic “Nichita Stanescu”. Elevii din cele trei licee au avut ocazia de a participa la un dialog cu factorii de decizie, sa
isi exprime parerile, nemultumirile si, impreuna cu factorii de decizie, sa fie dezbatute. La intalnire a fost prezent Adrian Calugaru, avand functia de
Presedinte al Grupului de lucru tineret pentru pregatirea Presedentiei Romaniei la Consiliul UE, dar si de Consilier Secretar de Stat la
Ministerul Sportului si Tineretului. De asemenea, trei Consilieri Locali, respectiv Daniel Enachescu, Alexandru Dobre si Cezar Iacob au
participat la intalnirea cu tinerii.
In prima parte a intalnirii, elevilor le-au fost prezentate atributiile Primariei Sectorului 3, dar si cele ale Primariei Municipiului Bucuresti, au invatat
ce presupune sa fii un Consilier Local si le-a fost explicat cu ce se ocupa fiecare directie din cadrul Primariei.
Adrian Calugaru a discutat cu tinerii despre atributiile pe care le are Ministerul Sportului si Tineretului, precum si despre problemele cu care acesta
se confrunta si cum incearca sa gaseasca solutii pentru acestea.
Au avut loc sesiuni de Q&A cu invitatii prezenti, care au dezbatut, impreuna cu liceenii, teme precum importanta voluntariatu lui, a fost pusa
problema tinerilor care pleaca in strainatate pentru studii, si au dorit sa afle cat mai multe detalii despre ce inseamna sa lucrezi in cadrul unei
Primarii.
In continuare, dupa ce, in prima parte a intalnirii au invatat, teoretic, ce inseamna sa fii un Consilier Local, tinerii au p articipat la un joc interactiv, al
carui scop este ca elevii sa afle exact cum se desfasoara un act democratic. Acestia au fost impartiti in 4 categorii, respectiv cetateni si cele trei
ideologii politice. Liceenii au avut de ales cate o culoare, fiecare reprezentand o ideologie diferita, iar consilierii au fost mentorii cate unui grup. S-au
inscris cei care au dorit sa ocupe functia de Consilier Local, iar apoi a avut loc votul. In functie de voturile primite, au fost alesi 31 de tineri care au
constituit un nou Consiliu Local. Au fost dezbatute si votate proiecte de hotarare venite din randul “cetatenilor”. Proiectele propuse trebuie sa aiba
vot majoritar pentru ca acestea sa fie implementate de catre Consiliul Local. Astfel, liceenii au invatat cat de important este sa fie informati cu
privire la viata democratica, dar si sa ia parte la luarea deciziilor care pot avea efect si asupra lor.

