List Rady Dzieci i Młodzieży
Wpisany przez Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze
Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy –
publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w
Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami
powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z
listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie
bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans
powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się
w publikacji, do uzupełnienia dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez
poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość.
Nasza praca skupia się na młodzieżowych radach – organach doradczych przy jednostkach
samorządu terytorialnego zrzeszających najaktywniejszą młodzież z regionów. W publikacji
znajdą Państwo najważniejsze dane statystyczne tych organów, zarys sposobu
funkcjonowania, jak i mapę przedstawiającą liczbę młodzieżowych rad
w całej Polsce (ostatnia strona publikacji). W ostatnich rozdziałach znajdują się również
wskazówki, rekomendacje
i przykładowe statuty rad, które mogą okazać się pomocne, jeśli rozważają Państwo utworzenie
młodzieżowej rady, do czego zachęcamy. Mamy nadzieję, że dokument okaże się dla Państwa
czytelny i przede wszystkim przydatny.
Chcielibyśmy również przybliżyć Państwu sylwetkę naszego organu – Rady Dzieci i Młodzieży
Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do głównych zadań Rady należy
wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży
w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w
szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zakładania młodzieżowych rad w Państwa gminach wedle
możliwości. Publikacja, która, mamy nadzieję, pomoże w odpowiedzi na ewentualne pytania
znajduje się w linku poniżej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważonych błędów zachęcamy do kontaktu. Służymy
również pomocą w przypadku pytań.

Publikacja „O Młodzieżowych Radach”:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/publikacja_rdim_omr-dip_ost.pdf
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