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PES

EVROPSKÉM PLÁNU PRO MLADÉ
Evropský plán pro mladé je stěžejní kampaní Strany evropských socialistů.
Plán má čtyři hlavní pilíře – PRACOVNÍ MÍSTA, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA
a DĚTI. Bojujeme za více pracovních příležitostí pro mladé lidi, dostupné
vzdělávání pro všechny, volný přístup ke kultuře pro všechny mladé lidi a
dobrou výživu a zdravotnickou a dětskou péči pro všechny děti.
Naši kampaň podporují premiéři, vedoucí představitelé PES, členské strany
a široká síť organizací a partnerů, mimo jiné:
● Mladí evropští socialisté

Skupina so

● PES Ženy
● Skupina socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
● Skupina PES ve Výboru regionů EU
● Nadace pro evropská progresivní studia
● Nadace Solidar
Naši národní ambasadoři jsou tváří kampaně ve více než třiceti zemích.
Toho svého můžete potkat zde: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Pokud se chcete zapojit, navštivte stránky youthplan.eu a podívejte se na
#Act4Youth.

Jednání př
Evropskéh

Leadeři a p

2

Skupina socialistů a demokratů v Evropském parlamentu podporuje Evropský plán pro mladé

Jednání předsednictva PES na téma
Evropského plánu pro mladé

Evropský plán pro mladé byl na programu několika zasedání PES sítě
pro sociální otázky

Leadeři a premiérové této progresivní rodiny podporují Evropský plán pro mladé

3

ZAMĚSTNANOST

KVALITNÍ PRACOVNÍ MÍSTA A VZDĚLÁNÍ
PRO MLADÉ LIDI!
Záruka pro mladé nastálo
Program EU Záruky pro mladé zaručuje mladým lidem odpovídající pracovní
místa, praxe, stáže a možnost pokračovat ve vzdělávání do čtyř měsíců od
okamžiku, kdy dokončili své povinné vzdělání nebo opustili své předchozí
zaměstnání. Byl to velký úspěch. Chceme, aby byla tato záruka trvalá, navýšit
její financování na 5 miliard EUR ročně (celkové financování 20 miliard EUR
do roku 2020) a zvýšit věkovou hranici na 30 let.

Předseda PES Sergei Stanishev hovoří při příležitosti
zahájení kampaně Evropského plánu pro mladé

VZDĚLÁVÁNÍ

ERASMUS PRO VŠECHNY!
Rozšíření přístupu k výměnným programům
Erasmus+ je jedním z úspěšných příběhů EU, nabízí mladým lidem příležitosti
s potenciálem změnit jejich život, otvírá jejich mysl a pomáhá jim budovat
evropské občanství i budoucí profesní dráhu. Využít jej však může jen málo
lidí. Chceme dále rozšířit dostupnost programu Erasmus+ a posílit jeho financování tak, aby program mohli více využívat studenti středních i technických
škol a odborných učilišť.
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KULTURA

KULTURA DOSTUPNÁ VŠEM
Evropské kulturní šeky pro všechny mladé lidi
Mladé lidi bychom měli povzbudit k účasti na kulturních aktivitách a v
přístupu ke kulturním vystoupením a kulturnímu dědictví. Chceme zavést
Evropský šek pro mladé na kulturní aktivity – bezplatný přístup na kulturní akce a místa pro všechny mladé lidi v EU. Obdobné iniciativy, jako je
tento kulturní šek, jsou již realizovány v zemích, jako je Itálie a Malta, kde je
zavedly socialistické vlády těchto států.

DĚTI

VYVÉST DĚTI Z CHUDOBY
Zavedení Evropské záruky pro děti
Více než jedno ze čtyř dětí v EU je ohroženo chudobou nebo sociálním
vyloučením. Takovou situaci již dále nemůžeme tolerovat. Požadujeme, aby
EU vytvořila Evropskou záruku pro děti, která by zajistila, aby každé dítě v
Evropě, kterému hrozí chudoba, mělo přístup k bezplatné kvalitní zdravotní
péči, bezplatnému kvalitnímu vzdělání, bezplatné kvalitní péči o děti, důstojnému bydlení a vhodné výživě.
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DOSAVADNÍ PRŮBĚH KAMPANĚ #ACT4YOUTH

V LISTOPADU 2016 JSME USPOŘÁDALI NÁŠ PRVNÍ AKČ
KTERÝ ZAHRNOVAL 122 KAMPANÍ V 85 MĚSTECH VE 3
Naše další velká kampaň proběhne 19. května 2017.
Pokud se chcete zúčastnit, navštivte youthplan.eu.

Praha, Česká republika

Vídeň, Rakousko

Madrid, Španělsko

Amsterdam, Nizozemsko

Modena, Itálie

Francie
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RVNÍ AKČNÍ DEN EVROPSKÉHO PLÁNU PRO MLADÉ,
ECH VE 31 ZEMÍCH.

Černá Hora

Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Nizozemsko

Severní Irsko

Madrid, Španělsko

Piatra Neamţ, Rumunsko
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PODPOŘTE NÁS
Zapojte se do kampaně #Act4Youth a pomozte nám bojovat za:
● a permanent Youth Guarantee
● stálou Záruku pro mladé
● Erasmus pro všechny
● Evropský kulturní šek
● a Evropskou záruku pro děti
Sledujte #Act4youth na sociálních médiích a navštivte
www.youthplan.eu.
Staňte se aktivistou PES na www.activists.pes.eu.
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EVROPSKÝ PLÁN
PRO MLADÉ

Tato publikace získala finanční podporu Evropského parlamentu. Výlučnou odpovědnost za ni nesou autoři a
Evropský parlament nenese odpovědnost za jakékoli využití informací zde uvedených.

Odebírejte naše novinky na www.pes.eu.

