V akej Európe bude žiť nasledujúca
generácia Európanov?
Budú žiť v prosperujúcej a otvorenej
únii, ktorá bude ponúkať príležitosti
všetkým?

1. PRACOVNÉ MIESTA A
VZDELÁVANIE PRE MLADÝCH.
2. KVALITNÚ STAROSTLIVOSŤ O
DETI PRE VŠETKÝCH.
3. KULTÚRU DOSTUPNÚ VŠETKÝM.

Alebo sa ocitnú v Európe rozdelenej
stenami, obmedzeniami a
odlišnosťami?
Budúcnosť Európy je v rukách
nasledujúcej generácie Európanov,
avšak v tejto chvíli práve táto generácia
čelí ohromnej neistote. Európa čelí
neistote.
My, Európski socialisti a demokrati, si
želáme, aby Európska únia mladým
ľuďom poskytla jasnejšiu a radostnejšiu
budúcnosť, a preto podporujeme:

4. MEDZINÁRODNÉ VÝMENNÉ
PROGRAMY PRE VIAC
EURÓPSKYCH ŠTUDENTOV.

Nižšie sa dozviete viac o týchto
4 pilieroch PLÁNU PRE MLADÝCH
EURÓPANOV.
Podporíte nás?
WWW.YOUTH.PES.EU
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1. KVALITNÉ PRACOVNÉ MIESTA A
VZDELÁVANIE PRE MLADÝCH!

2. KVALITNÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI PRE
VŠETKÝCH!

AKO? Tým, že sa program Záruka pre mladých stane
trvalým. – Tento európsky program zaručuje mladým ľuďom
primerané pracovné miesto, učňovskú prípravu alebo
pracovnú stáž, alebo príležitosť na pokračovanie vzdelávania
do štyroch mesiacov od dokončenia ich povinného vzdelávania alebo od ukončenia predošlého pracovného pomeru.
Chceme, aby bol tento program trvalý, aby sa jeho ﬁnancovanie zvýšilo na 20 miliárd €, a aby sa veková hranica posunula na 30 rokov.

KEDY? Práve teraz, pretože z dnešných detí sa zajtra stanú
obyvatelia EÚ. Súčasná ekonomická kríza ohrozuje niektoré
zo základných potrieb každého dieťaťa v EÚ.
Chceme dosiahnuť, aby európske a vnútroštátne politiky
tieto potreby uspokojovali a chceme zabezpečiť ﬁnancovanie zaručujúce všetkým deťom bezplatné zdravotné
prehliadky, dostupné umiestnenie v zariadeniach poskytujúcich kvalitnú starostlivosť o deti a zdravé jedlo v školskom
zariadení so zárukou pre deti.
Deti sú naša budúcnosť.

3. KULTÚRA DOSTUPNÁ VŠETKÝM!

4. ERASMUS PRE VŠETKÝCH!

KDE? Mladí ľudia v celej Európe by mali mať prístup ku
kultúrnemu dedičstvu všetkých našich krajín. Budeme
zavádzať Európske šeky pre mladých na kultúrne aktivity
– bezplatný prístup pre mladých ľudí v EÚ na kultúrne akcie
a podujatia.

PREČO? Pretože Európa sa mení. Čoraz viac mladých ľudí
študuje v cudzine a úspešne ukončuje svoje vzdelanie s
lepšími znalosťami a skúsenosťami, čo plne rozvíja ich potenciál. K tomu vo veľkej miere dopomohli programy Erasmus a
Erasmus+.

Všetci potrebujeme prístup ku kultúre, pretože umenie
dokáže meniť ľudí k lepšiemu.

Teraz chceme medzinárodný výmenný program rozšíriť aj na
stredné školy a odbornú prípravu. Všetci mladí ľudia musia
mať príležitosť vyskúšať si štúdium v zahraničí.

