V jaké Evropě bude příští generace
Evropanů žít?

1. PRACOVNÍCH MÍST A STÁŽÍ PRO
MLADÉ.
2. KVALITNÍ PÉČE O VŠECHNY DĚTI.

4. MEZINÁRODNÍCH VÝMĚNNÝCH
PROGRAMŮ PRO VÍCE
EVROPSKÝCH STUDENTŮ.

Nebo v Evropě rozdělené zdmi,
nařízeními a rozdíly?

3. KULTUROU PŘÍSTUPNOU VŠEM.

Budou žít v prosperující otevřené unii s
příležitostmi pro každého?

Budoucnost Evropy je v rukou příští
generace Evropanů, ale právě teď tato
generace čelí obrovské nejistotě. Stejně
tak jako jí čelí Evropa.
My, evropští socialisté a demokraté,
chceme, aby Evropská unie zajišťovala
mladým lidem jasnější a světlejší
budoucnost, a to podporou:

Níže si můžete podrobněji přečíst o
4 základních pilířích Plánu mladých
Evropanů:
Podpoříte nás?
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1. KVALITNÍ PRÁCE A STÁŽE PRO MLADÉ!

2. KVALITNÍ PÉČI O VŠECHNY DĚTI!

JAK? Trvalou Zárukou pro mladé - Tento evropský program
zaručuje mladým lidem odpovídající práci, rekvaliﬁkace,
stáže nebo příležitost pro další vzdělávání do čtyř měsíců od
ukončení povinné školní docházky nebo opuštění svého
předchozího zaměstnání. Chceme tuto záruku natrvalo,
zvýšit ﬁnancování na 20 miliard EUR a zvýšit věkovou
hranici na 30 let.

KDY? Hned teď, protože dnešní děti jsou budoucností
občanů EU. Současná hospodářská krize ohrožuje některé ze
základních potřeb každého dítěte v EU.
Chceme, aby evropští i vnitrostátní politici řešili tyto potřeby
a zaručili jejich ﬁnancování tak, aby všechny děti měly
přístup k bezplatným zdravotním prohlídkám, kvalitní péči a
zdravé jídlo ve školách přístupné všem dětem.
Děti jsou naše budoucnost.

3. KULTURA PŘÍSTUPNÁ VŠEM!

4. ERASMUS PRO VŠECHNY!

KDE? Po celé Evropě musí mít mladí lidé přístup ke kulturnímu dědictví všech zemí. Představíme Evropské
mládežnické šeky pro kulturní vyžití - volný vstup pro
všechny mladé lidi na kulturní akce po celé EU.

PROČ? Evropa se mění. Stále více a více mladých lidí studuje
v různých zemích a absolvují s lepším vzděláním, zkušenostmi,
a možnostmi rozvíjet jejich plný potenciál. Programy Erasmus
a Erasmus + na tom mají velkou zásluhu.

Všichni by měli mít přístup ke kultuře, protože umění dělá
lidi lepšími.

Nyní chceme rozšířit mezinárodní výměnný program i na
střední školy a rekvaliﬁkační programy. Studium v jiné zemi
musí být možností pro všechny mladé lidi.

