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PES

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Νεολαία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της εκστρατείας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Το Πρόγραμμα
περιλαμβάνει 4 κύριους πυλώνες – ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
και ΠΑΙΔΙΆ. Αγωνιζόμαστε με σκοπό την επίτευξη περισσότερων ευκαιριών
απασχόλησης για τους νέους, μιας προσιτής σε όλους εκπαίδευσης,
ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό για όλους τους νέους ανθρώπους και
επαρκούς σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας για όλα τα παιδιά.
Η εκστρατεία μας υποστηρίζεται από πρωθυπουργούς, ηγέτες του PES,
κόμματα-μέλη και ένα ευρύ δίκτυο οργανώσεων και εταίρων, μεταξύ των
οποίων:

Η Ομάδα Σ
για τη Νεο

● Οι Νέοι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές
● Το PES για τις Γυναίκες
● Η Ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
● Η Ομάδα PES στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ
● Το Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών
● Το δίκτυο Solidar
Οι εθνικοί πρεσβευτές μας είναι οι εκπρόσωποι της εκστρατείας σε
περισσότερες από 30 χώρες. Μάθετε ποιοι είναι οι δικοί σας εδώ:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Συζήτηση
της Προεδ

Για να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση youthplan.eu και μάθετε
το #Act4Youth.

Οι ηγέτες κ
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Η Ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
για τη Νεολαία (European Youth Plan - EYP)

Συζήτηση με θέμα το EYP κατά τη συνεδρίαση
της Προεδρίας του PES

Το EYP ήταν στην ημερήσια διάταξη των διαφόρων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Δικτύου PES

Οι ηγέτες και οι Πρωθυπουργοί της προοδευτικής οικογένειας υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Νεολαία
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ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ!
Μονιμοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
Μέσω του προγράμματος Εγγύησης για τη Νεολαία της ΕΕ διασφαλίζεται στους
νέους μια κατάλληλη θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μια ευκαιρία για συνέχιση
της εκπαίδευσης εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης τους ή την απομάκρυνση από την προηγούμενη θέση εργασίας τους.
Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Θέλουμε να καταστεί μόνιμη η εν λόγω εγγύηση, να
αυξηθεί η χρηματοδότησή της σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (συνολική χρηματοδότηση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020) και να αυξηθεί το όριο ηλικίας στα
30 έτη.

Ομιλία του προέδρου του PES Σεργκέι Στάνισεφ στην
έναρξη της εκστρατείας του EYP.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ERASMUS ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ!
Διεύρυνση της πρόσβασης σε προγράμματα ανταλλαγών
Το Erasmus+ αποτελεί μία από τις επιτυχίες της ΕΕ, προσφέροντας καθοριστικής
σημασίας ευκαιρίες ανταλλαγής στους νέους, διευρύνοντας τους πνευματικούς τους
ορίζοντες και βοηθώντας τους να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια και τη
μελλοντική τους καριέρα. Αλλά μόνο λίγά άτομα μπορούν να επωφεληθούν αυτής της
ευκαιρίας. Θέλουμε να διευρύνουμε περαιτέρω την προσβασιμότητα και να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του Erasmus+, έτσι ώστε οι μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες ασκούμενοι να επωφελούνται περισσότερο από το πρόγραμμα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΠΡΟΣΙΤΌΣ ΣΕ ΌΛΟΥΣ!
Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Επιταγές για όλους τους νέους
Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες και
να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικές παραστάσεις και στην πολιτιστική κληρονομιά.
Θέλουμε να εισαγάγουμε τις Ευρωπαϊκές Επιταγές Νέων για πολιτιστικές
δραστηριότητες – ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους νέους της ΕΕ σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις και χώρους. Πρωτοβουλίες παρόμοιες με τις εν λόγω Πολιτιστικές
Επιταγές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε χώρες όπως η Ιταλία και η Μάλτα,
θεσπισμένες από τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις αυτών των χωρών.

ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ
ΦΤΏΧΕΙΑΣ
Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά
Περισσότερα από 1 στα 4 παιδιά στην ΕΕ διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση.
Καλούμε την ΕΕ να αναπτύξει μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά με την οποία
να εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας στην Ευρώπη,
πρόσβαση σε δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπή
στέγη και επαρκή σίτιση.
5

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ #ACT4YOUTH ΜΈΧΡΙ ΣΤΙΓΜΉΣ

ΤΟΝ ΝΟΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΑΜΕ ΤΗΝ Π
ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ, ΜΕ 122 ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΕΣ
Επόμενη σημαντική ημέρα της εκστρατείας μας είναι η 19η Μαΐου του
2017. Για να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση youthplan.eu.

Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας

Βιέννη, Αυστρία

Μαδρίτη, Ισπανία

Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες

Μόντενα, Ιταλία

Γαλλία
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΜΑΣ ΗΜΕΡΊΔΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΑΤΕΊΕΣ ΣΕ 85 ΠΌΛΕΙΣ 31 ΧΩΡΏΝ.

ου
u.

Μαυροβούνιο

Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κάτω Χώρες

Βόρεια Ιρλανδία

Μαδρίτη, Ισπανία

Πιάτρα Νέαμτς, Ρουμανία
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΈ ΜΑΣ
Пάρε μέρος στην εκστρατεία #Act4Youth και βοήθησέ μας να αγωνιστούμε για:

● μόνιμη Εγγύηση για τους Νέους
● Erasmus για όλους
● Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά
Ακολούθησε το #Act4youth στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκέψου τη
διεύθυνση www.youthplan.eu
Γίνε ακτιβιστής PES μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.activists.pes.eu
Παρακολούθησε τα τελευταία νέα μας στη διεύθυνση www.pes.eu
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ

Η παρούσα δημοσίευση έλαβε την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου βαρύνει
τον συγγραφέα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση των εμπεριεχομένων πληροφοριών.

● Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Επιταγές

