Przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży jest Jakub Lewandowski
członek Rady z woj. Kujawsko-Pomorskiego
Był delegatem na Sejm Dzieci i Młodzieży XXIII kadencji, Radnym VI i Przewodniczącym
Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VII kadencji. Został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady
Historycznej w 2018 roku.
Studiuje prawo oraz dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje
się klasyką literatury, prasą i botaniką. Jako cel postawił sobie szeroką współpracę ze wszystkimi
środowiskami młodzieżowymi.

Oto najważniejsze informacje, odnotowane na fanpage RDiM RP – w układzie
chronologicznym:
15 grudnia 2020
Już 18 i 19 grudnia odbędzie się Kongres dla dobrej administracji
18 grudnie 2020'
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś pierwsze posiedzenie nowej
kadencji Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. […] Podczas spotkania minister
Przemysław Czarnek podziękował członkom Rady za ich aktywność społeczną i obywatelską oraz
zaznaczył, że liczy na merytoryczne opinie i propozycje [.]
5 stycznia 2021
Nasz Przewodniczący Jakub Lewandowski uczestniczył dziś w spotkaniu z doradcami Prezydenta
RP ds. młodzieży Panią Kingą Dudą i Panem Łukasz Rzepecki
.
Wśród tematów były: wyzwania oświaty podczas pandemii, plany RDIM RP przy MEIN na
najbliższy czas, działalność Młodzieżowych Rad, świadomość klimatyczna […]
7 stycznia 2021
Nowy rok to dla nas nowe postanowienia, a jednym z nich jest jeszcze wieksza otwartość na
współprace z wszelakimi organizacjami zwiazanymi z działalnościa młodziezy.
W zwiazku z powyzszym - jeśli przewodniczysz swojej organizacji i chciałbyś podjać z nami
współprace - bardzo serdecznie zapraszamy Cie do kontaktu za pomoca wiadomości prywatnej
poprzez nasze media społecznościowe lub mailowo na adres: radamlodziezy@men.gov.pl […]
15 stycznia 2021
Dzisiaj i wczoraj odbyliśmy spotkanie z prezydenckim doradca panem Łukasz Rzepecki.
Dziekujemy za zaproszenie Kancelaria Prezydenta RP
Spotkanie odbyło sie w ramach cyklu konsultacji #MłodziWPałacu, którego celem jest poznanie
problemów ludzi młodych i wspólne wypracowanie rozwiazań problemów młodych.
Poruszalismy m.in. temat: nauczania zdalnego, Młodziezowej Rady przy Prezydencie RP,
funkcjonowania Młodziezowych Rad, problemu mieszkalnictwa w Polsce, wsparcia
psychologicznego

29 stycznia 2021
Młodzi w Pałacu
Relacja z wideokonferencji prezydenckiego doradcy Łukasz Rzepecki z członkami Rady Dzieci i
Młodzieży na stronie Kancelaria Prezydenta RP
https://www.prezydent.pl/.../art,472,mlodzi-w-palacu

4 lutego 2021
RDIM opiniuje
Ostatnio nasza Rada zaopiniowała projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich.
Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwo Edukacji i Nauki odnosi się zdecydowanie
pozytywnie do ogólnych założeń projektu ustawy. Ze względu na zgodność treści projektu z
naszymi przekonaniami, nie proponujemy wprowadzenia żadnych poprawek.

5 lutego 2021
Pracujemy
Prezentujemy opinię w sprawie utworzenia młodzieżowego gremium doradczego przy Prezydencie
RP
Wśród postulatów zawartych w opinii przyjętej jednomyślnie na Komisji ds. Młodzieży,
wskazaliśmy m.in. na:
-liczbę członków; nie więcej niż 25 osób odznaczających się zaangażowaniem w działalność
młodzieżową czy aktywnością w środowisku szkolnym i akademickim.
-wiek; od 16 do 26 roku życia.
-dodatkowe kryterium; jakim byłoby poparcie dla kandydata od organizacji i młodzieżowych rad.
6 lutego 2021
Wczoraj prezydium Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej wzięło udział w IX
posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Przedstawiliśmy kwestie związane z:
-planami naszej kadencji i działaniami dla młodzieży
-współpracą pomiędzy naszymi radami
-działalnością społeczną w dobie pandemii COVID-19
11 lutego 2021
Jesteście ciekawi nad czym pracujemy?
Zobaczcie sami
Komisja ds. Młodzieży po wielu rozmowach i dyskusjach, przygotowała opinię na temat Zaleceń
Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie ochrony młodzieżowego
społeczeństwa obywatelskiego i młodych ludzi oraz wspierania ich udziału w procesach
demokratycznych [...]

12 lutego 2021
Czy są tutaj jacyś młodzi działacze, członkowie Samorządów Szkolnych i Studenckich? Radni
Młodzieżowych Rad i Sejmików?
Specjalnie dla Was tworzymy przestrzeń do rozmów i kontaktu w postaci Grupa współpracy
młodzieży RDiM, do której serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy wszystkich Was do współpracy i tworzenia ważnej ogólnopolskiej akcji. Planujemy
realizację drugiej edycji ankiety na temat zdalnej nauki, adresowanej do wszystkich uczniów i
studentów.
Chcemy poznać Wasze problemy oraz zdanie na bieżące tematy. Oprócz tego planujemy kilka
innych wydarzeń i inicjatyw dla młodzieży.
Szczegóły wkrótce
25 lutego 2021
Dziekujemy za nominacje od Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem w
#StrategiaDlaMłodychChallenge !
Włacz sie razem z nami w tworzenie Strategii RP dla Młodego Pokolenia. […] Stwórzmy razem
Strategię RP na rzecz Młodego Pokolenia.
5 marca 2021
Dzisiaj odbyliśmy spotkanie z Departamentem Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu i
Środowiska oraz Młodzieżowa Rada Klimatyczna
.Podczas spotkania omówione zostały postulaty młodzieży z obszaru edukacji ekologicznej i
klimatycznej oraz ustalenie zasad współpracy i wdrażania przedstawionych postulatów.
W spotkaniu ze strony Ministerstwo Edukacji i Nauki uczestniczył dyr. DIP pan Piotr Gajewski.
5 marca 2021
Za nami II posiedzenie RDIM
Omówiliśmy dotychczasowe działania i najbliższe plany na przyszłość. Dyskutowaliśmy nad
wydarzeniami, które będziemy już wkrótce realizować.
W spotkaniu uczestniczył dyrektor DIP pan Piotr Gajewski oraz pan Piotr Siewak z Ministerstwo
Edukacji i Nauki
.
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Jeden ze znalezionych na fanpage komentarzy:
Łukasz Korzeniowski
Znów kolejna kadencja, w której Rada będzie się bała zwrócić uwagę MEN, bo oni są nie od tego.
Rada powinna być głosem młodzieży i wszystkie krytyczne uwagi wykładać na stół w MEN - i
tylko krytyczne (a jest co wykładać). A nie zajmować się przymilaniem rządzącym.
Źródło:https://www.facebook.com/radamlodziezy/

