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ОТНОСНО ПЛАНА ЗА МЛАДЕЖТА
Европейският план за младежта е водещата кампания на Партията
на европейските социалисти (ПЕС). Планът съдържа 4 основни стълба –
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА и ДЕЦА. Борим се
за повече възможности за наемане на работа на младежи, за
общодостъпно образование, безплатен достъп до култура за всички
младежи и осигуряване на рационално хранене, здравеопазване и
грижа за всяко дете.
Нашата кампания е подкрепена от министър-председатели, лидери на
ПЕС, партии членки и много организации и партньори, включително:

Групата на

● Младите европейски социалисти
● Жените в ПЕС
● Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент
● Групата на ПЕС в Комитета на регионите на ЕС
● Фондация за европейски прогресивни изследвания
● Solidar
Нашите национални посланици са лицето на кампанията в над 30
държави. Запознайте се с вашия посланик тук:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Среща на
за обсъжд

За да участвате, посетете youthplan.eu и проверете #Act4Youth.

Лидери и м
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Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент подкрепя Европейския план за младежта (ЕПМ)

Среща на представителите на ПЕС
за обсъждане на ЕПМ

ЕПМ беше включен в дневния ред на няколко срещи на
Социалната европейска мрежа на ПЕС

Лидери и министър-председатели от прогресивното семейство подкрепят Европейския план за младежта
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НАЕМАНЕ НА РАБОТА

КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И
ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ!
Да направим евро-програмата Младежка Гаранции
Програмата на ЕС Гаранция за младежта гарантира на младежите подходяща
работа, стаж, обучение или възможност за продължаване на образованието
в рамките на четири месеца след завършване на тяхното задължително
образование или след напускане на предишната им работа. Тя имаше
огромен успех. Искаме да направим тази гаранция постоянна, да увеличим
финансирането ѝ до 5 милиарда евро годишно (общо финансиране от
20 милиарда евро до 2020 г.) и да увеличим възрастовата граница до 30.

Председателят на ПЕС Сергей Станишев, изнася
реч на кампанията за стартиране на ЕПМ

ОБУЧЕНИЕ

ERASMUS ЗА ВСИЧКИ!
Увеличаване на достъпа до програми за обмен
Erasmus+ е един от успехите на ЕС. Това е програма, която предлага на младежите
значими възможности да учат в други държави на обменни начала, което разширява
мирогледа им и им помага да бъдат както пълноценни граждани на Европа така и
започнат с повече самочувствие първите стъпки в кариерата си. Уви, само малък
брой хора могат да се възползват от обменните програми на Еразмус. Искаме
да разширим още достъпността и да засилим финансирането на Erasmus+, така
че учениците от средните училища, техническите и професионалните стажанти
да могат да се възползват от програмата в по-голяма степен.
4

КУЛТУРА

ВСЕОБЩОДОСТЪПНА КУЛТУРА!
Европейски чекове за култура за всички младежи
Младежите трябва да бъдат окуражавани да участват в културни дейности
и да получат достъп до културни изяви и наследство. Искаме да въведем
Европейски младежки чекове за културни дейности – безплатен достъп
до културни събития и места за всички младежи в ЕС. Инициативи, подобни
на този Чек за култура вече са в ход в държави като Италия и Малта и са
въведени от социалистическите правителства в тези страни.

ДЕЦА

ДА ИЗВЕДЕМ ДЕЦАТА ОТ БЕДНОСТТА
Въвеждане на Европейска гаранция за децата
Повече от едно на всеки четири деца в ЕС e живее в бедност или е заплашено в
риск да бъде изключено от обществото. Тази ситуация е напълно неприемлива.
Призоваваме ЕС да разработи Европейска гаранция за децата, която да
гарантира, че всяко европейско дете в риск от бедност има достъп до безплатно
качествено здравеопазване, безплатно качествено образование, безплатни
качествени грижи, нормални жилищни условия и адекватен режим на хранене.
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КАМПАНИЯТА #ACT4YOUTH ДО МОМЕНТА

ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 Г. ПРОВЕДОХМЕ НАШ
МЛАДЕЖТА С ОКОЛО 122 КАМПАНИИ В 85
Следващият голям ден от нашата кампания е
19 май 2017 г. За да участвате, посетете youthplan.eu.

Прага, Чехия

Виена, Австрия

Мадрид, Испания

Амстердам, Нидерландия

Модена, Италия

Франция
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Е НАШИЯ ПРЪВ ДЕН НА ПЛАНА ЗА
И В 85 ГРАДА НА 31 СТРАНИ.

Черна гора

Сараево, Босна и Херцеговина

Нидерландия

Северна Ирландия

Мадрид, Испания

Пятра Нямц, Румъния
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ПОДКРЕПЕТЕ НИ
Присъединете се към кампанията #Act4Youth и ни помогнете
да се борим за:

● постоянна програма Гаранции за младежта
● Erasmus за всички
● Европейски чекове за култура

Последвайте #Act4youth в социалните медии и посетете
www.youthplan.eu
Станете активист на ПЕС на www.activists.pes.eu
Проверете нашите последни новини на www.pes.eu
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ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА

Тази публикация получи финансова подкрепа в Европейския парламент. От автора се носи еднолична отговорност и
Европейският парламент не носи отговорност за начина, по който съдържащата се тук информация може да бъде използвана.

● Европейска гаранция за децата

