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PES

О ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ
Европски план за младе је главна кампања Партије европских социјалиста
(ПЕС). План садржи четири главне тачке: ЗАПОШЉАВАЊЕ,
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И ЂЕЦА. Боримо се за то да се младим
људима повећају шансе за запошљење, да образовање буде доступно
свима, да сви млади људи имају слободан приступ култури и да се сваком
ђетету обезбиједи добра прехрана, здравствена заштита и брига о ђеци.
Нашу кампању подупиру предćедници влада, лидери ПЕС-а, странке
чланице и широка мрежа организација и партнера, укључујући:

Групација

● Европске младе социјалисте
● Жене ПЕС-а
● Групацију Социјалиста и демократа у Европском парламенту
● Групацију ПЕС-а у Европском одбору регија
● Фондацију за европске прогресивне студије
● Солидар
Наши су национални амбасадори препознатљиве особе ове кампање у
више од 30 земаља. Упознајте своју овђе:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Састанак
расправљ

Како бисте се укључили, поćетите страницу youthplan.eu и погледајте
#Act4Youth.

Лидери и п
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Групација Социјалиста и демократа у Европском парламенту која подржава Европски план за младе (ЕПМ)

Састанак Предćедништва ПЕС-а на којем се
расправља о Европском плану за младе

План за младе био је на дневном реду неколико састанака ПЕС
Мреже за социјалну Европу

Лидери и предćедници влада прогресивне политичке породице који подржавају Европски план за младе
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ЗАПОШЉАВАЊЕ

КВАЛИТЕТНИ ПОСЛОВИ И ОБУКА
ЗА МЛАДЕ!
Осигурање трајне Гаранције за младе
Програм ЕУ Гаранције за младе гарантује младим људима прикладан посао,
оспособљавање, усавршавање или прилику за наставак образовања у року
од четири мјесеца након завршетка обавезног образовања или напуштања
претходног радног мјеста. До сада је био врло успјешан. Желимо учинити ову
гаранцију трајном, повећати њено финансирање на 5 милијарди еура годишње
(укупно 20 милијарди еура до 2020. године) и подићи старосну границу на 30
година.

Предćедник ПЕС-а Сергеи Станисхев говори на
покретању кампање Европскога плана за младе

ОБРАЗОВАЊЕ

ЕРАСМУС ЗА СВЕ!
Шири приступ програмима размјене
Ерасмус+ један је од успјешних програма Европске уније, који нуди младима
прилике које мијењају живот, отвара им видике и помаже им да изграде и оćећај
заједничке европске припадности и будућу каријеру. Међутим, само мали број
људи може га користити. Желимо проширити приступ и ојачати финансирање
прогама Ерасмус+, тако да и ученици средњих школа и полазници струковних и
техничких школа могу бити његови корисници.
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КУЛТУРА

КУЛТУРА ДОСТУПНА СВИМА!
Европски чек за културу за све младе људе
Младе људе треба подстицати да се укључе у културне активности, да прате
културне перформансе и да упознају културну баштину. Желимо увести
Европски чек за младе за културне активности – слободан приступ
културним догађајима и мјестима за све младе људе у ЕУ. Већ трају сличне
иницијативе у земљама попут Италије и Малте, а њих су увеле владе
социјалиста у тим земљама.

ЂЕЦА

СПАШАВАЊЕ ЂЕЦЕ ОД СИРОМАШТВА
Увођење Европске гаранције за ђецу
Више од једне четвртине ђеце у ЕУ изложено је сиромаштву или социјалној
искључености. Не можемо више толерисати ову ситуацију. Позивамо ЕУ да
развије Европску гаранцију за ђецу која осигурава да свако европско дијете
којем пријети сиромаштво има приступ бесплатној квалитетној здравственој
заштити, бесплатном квалитетном образовању, бесплатној квалитетној бризи
за ђецу, пристојном дому и адекватној прехрани.
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#ACT4YOUTH КАМПАЊА ДОСАД

У НОВЕМБРУ 2016. ГОДИНЕ ОДРЖАЛИ СМ
МЛАДЕ, СА 122 КАМПАЊЕ У 85 ГРАДО ВА
Наш је сљедећи велики дан за кампању 19. мај 2017. године.
Како бисте учествовали, поćетите youthplan.eu .

Праг, Чешка

Беч, Аустрија

Мадрид, Шпанија

Амстердам, Холандија

Модена, Италија

Франција
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ЛИ СМО ДАН АКЦИЈЕ ПЛАНА ЗА
АДО ВА У 31 ЗЕМЉИ.

е.

Црна Гора

Сараево, Босна и Херцеговина

Холандија

Ćеверна Ирска

Мадрид, Шпанија

Пиатра Неамт, Румунија
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ПРУЖИТЕ НАМ ПОДРШКУ!
Придружите се кампањи #Act4Youth и подржите нас у борби за:

● Етрајну Гаранцију за младе
● Ерасмус за све
● Европски чек за културу
● Европску гаранцију за ђецу
Пратите #Act4Youth на друштвеним мрежама и поćетите
www.youthplan.eu
Постаните активист ПЕС-а на www.activists.pes.eu
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ЕВРОПСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДИ

Ова је публикација примила финансијску потпору Европског парламента. Аутор сноси сву одговорност и
Европски парламент није одговоран за било коју употребу информација из публикације.

Провјерите посљедње новости на www.pes.eu

