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PES

ЗА ПЛАНОТ ЗА МЛАДИ
Европскиот план за млади е главната кампања на Партијата на европски
социјалисти (ПЕС). Планот содржи четири главни столба – ВРАБОТУВАЊЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА и ДЕЦА. Ние се бориме за
зголемување на шансите на младите луѓе за вработување, за образование
достапно за сите, за слободен пристап до културата за сите млади луѓе
како и за добра исхрана, здравствена и детска заштита за секое дете.
Нашата кампања е поддржана од страна на премиерите, лидерите на
ПЕС, партиите членки и широката мрежа на организации и партнери,
вклучувајќи:

Групата на

● Европски млади социјалисти
● Жените на ПЕС
● Групата на Социјалистите и демократите во Европскиот парламент
● Групата на ПЕС во Европскиот комитет на регионите
● Фондација за европски прогресивни студии
● Солидар
Нашите национални амбасадори се препознатливите лица на оваа
кампања во над 30 земји. Запознајте ги вашите тука:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Состанок
се разгова

За да се вклучите, посетете ја страницата youthplan.eu и погледајте
на #Act4Youth.

Лидерите
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Групата на Социјалистите и демократите во Европскиот парламент кој го поддржува Европскиот план за млади (EПМ)

Состанок на Претседателство на ПЕС на кој
се разговараше за Европскиот план за млади

Планот за млади беше на дневен ред на неколку состаноци на ПЕС
Мрежата за социјална Европа

Лидерите и премиерите на прогресивното семејство кои го поддржуваат Европскиот план за млади
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ВРАБОТУВАЊЕ

КВАЛИТЕТНИ РАБОТНИ МЕСТА И ОБУКА
ЗА МЛАДИ ЛУЃЕ!
Изработка на трајна Гаранција за млади
Програмата на ЕУ Гаранција за млади гарантира на младите луѓе соодветна
работа, оспособување за практикантство, усовршување со обуки или можност
за продолжување на образованието во рок од четири месеци по завршувањето
на задолжителното образование или напуштање на нивното претходно работно
место. До сега беше многу успешна. Сакаме да ја направиме оваа гаранција трајна,
да се зголеми финансирањето на 5 милијарди евра годишно (вкупно 20 милијарди
евра до 2020 година) и да се подигне старосната граница на 30 години.

Претседателот на ПЕС, Сергеј Станишев, говори на
покренувањето на кампањата на Европскиот план за млади

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕРАЗМУС ЗА СИТЕ!
Зголемување на пристапот до програмите за размена
Еразмус+ е една од успешните приказни на ЕУ, која им нуди на младите луѓе
можности кои го менуваат животот, отворање на нивните умови и им помага да
се изгради и нивниот статус на европско граѓанство и кариерата во иднина. Но,
само малку луѓе можат да имаат корист од него. Ние сакаме да се прошири
пристапот и додатно да се зајакне финансирањето на Еразмус+, така што учениците
од средните училишта и техничките и стручните практиканти може да имаат
повеќе корист од програмата.
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КУЛТУРА

КУЛТУРА ДОСТАПНА ЗА СИТЕ!
Европски чек за култура за сите млади луѓе
Младите луѓе треба да бидат поттикнати да учествуваат во културни активности
и да пристапуваат до културните изведби и наследство. Ние сакаме да се
воведе Европски чек за младите за културни активности – слободен
пристап до културни настани и места за сите млади луѓе во ЕУ. Веќе се во тек
слични иницијативи на овој Чек за култура во земји како што се Италија и Малта,
воведени од страна на социјалистичките влади во овие земји.

ДЕЦА

ИЗДИГНУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ОД
СИРОМАШТИЈАТА
Воведување на Европска гаранција за детето
Повеќе од една четвртина од децата во ЕУ се во ризик од сиромаштија или
социјална исклученост. Ние веќе не можеме да ја толерираме оваа ситуација.
Повикуваме на ЕУ да развие Европска гаранција за детето која осигурува дека
секое европско дете во ризик од сиромаштија има пристап до бесплатна
квалитетна здравствена заштита, бесплатно квалитетно образование, бесплатна
квалитетна детска заштита, пристојно живеалиште и соодветна исхрана.
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#ACT4YOUTH КАМПАЊАТА ДОСЕГА

ВО НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА ГО ОДРЖАВМЕ
ПЛАНОТ ЗА МЛАДИ, СО НЕКОИ 122 КАМПАЊ
Нашиот следен голем ден за кампања е на 19 мај 2017 година.
За да учествувате, посетете youthplan.eu.

Прага, Чешка

Виена, Австрија

Мадрид, Шпанија

Амстердам, Холандија

Модена, Италија

Франција
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ЖАВМЕ НАШИОТ ПРВ ДЕН НА АКЦИЈА НА
КАМПАЊИ НИЗ 85 ГРАДОВИ ВО 31 ЗЕМЈИ.

ина.

Црна Гора

Сараево, Босна и Херцеговина

Холандија

Северна Ирска

Мадрид, Шпанија

Пјатра Њамц, Романија
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ДАЈТЕ НИ ПОДДРШКА!
Придружете се во кампањата #Act4Youth и помогнете ни да се бориме за:

● трајна Гаранција за младите
● Еразмус за сите
● Европски чек за култура
● Европска гаранција за детето
Следете на #Act4youth социјалните медиуми и посетете
www.youthplan.eu
Проверете ги нашите најнови вести www.pes.eu
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ЕВРОПСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДИ

Оваа публикација доби финансиска поддршка од Европскиот парламент. Авторот ја сноси целата одговорност и
Европскиот парламент не е одговорен за каква било употреба на информациите содржани во публикацијата.

Стане активист на ПЕС www.activists.pes.eu

