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PES

O INICIATIVI
Evropski načrt za mlade je paradni projekt Stranke evropskih socialistov.
Načrt sestavljajo štirje glavni temelji – ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA in SKRB ZA OTROKE. Borimo se za več zaposlitvenih priložnosti
za mlade, vsakomur dostopno izobraževanje, prost dostop do kulture za
mladino, vsaj en topel obrok na dan ter zdravstveno in varstveno oskrbo
za vse otroke.
Našo kampanjo podpirajo predsedniki vlad, vodje socialističnih strank,
stranke v državah članicah in več organizacij in partnerjev, med katere
spadajo tudi:

Skupina So

● Mladi evropski socialisti
● Ženska skupina evropskih socialistov
● Skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
● Skupina Evropske socialistične stranke v Odboru regij
● Fundacija za evropske progresivne študije
● Solidar
Naši ambasadorji v posameznih državah so obrazi kampanje, ki poteka
v več kot 30 državah. Spoznajte vaše ambasadorje na spletni strani:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Predsedstv
načrtu za m

Če želite sodelovati, obiščite youthplan.eu in si oglejte #Act4Youth.

Strankarsk
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Skupina Socialistov in Demokratov v Evropskem parlamentu podpira Evropski načrt za mlade

Predsedstvo PES redno razpravlja o
načrtu za mlade

PES mreža za socialno Evropo je večkrat razpravljal o načrtu za mlade

Strankarski voditelji in predsedniki vlad iz družine progresistov podpirajo Evropski načrt za mlade
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ZAPOSLITEV

KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA IN
IZOBRAŽEVANJE ZA MLADE!
Naj Jamstvo za mlade postane trajno
Program Evropsko jamstvo za mlade zagotavlja mladim primerna delovna
mesta, pripravništva, programe za vajence ali priložnost za nadaljnje izobraževanje v štirih mesecih po zaključku obveznega izobraževanja ali delovnega razmerja. Program je zelo uspešen. Želimo, da bi Evropsko jamstvo za
mlade postalo trajno. Radi bi povečali njegov proračun na 5 milijard evrov
na leto (skupni proračun 20 milijard evrov do leta 2020) in dvignili starostno
mejo na 30 let.

Predsednik PES Sergei Stanishev je uradno otvoril
kampanjo Evropskega načrta za mlade

IZOBRAŽEVANJE

ERASMUS ZA VSE!
Povečati dostopnost programov za izmenjavo
Erasmus+ je ena od uspešnih zgodb Evropske unije, ki omogoča mladim
možnost izmenjave v tujini, pogosto spremeni njihovo življenje, širi njihova
obzorja ter pomaga krepiti evropsko zavest in poklicne možnosti. Vendar
ima dostop le manjše število ljudi. Želimo razširiti dostopnost in okrepiti
financiranje programa Erasmus+ tako, da bodo lahko program koristili tudi
srednješolci ter tehnični in poklicni vajenci.
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KULTURA

VSEM DOSTOPNA KULTURA!
Evropski kulturni boni za mlade
Mladino bi morali spodbujati k sodelovanju pri kulturnih dejavnostih in ji
omogočiti dostop do kulturnih prireditev in kulturne dediščine. Želimo
uvesti Evropske mladinske bone za kulturne prireditve – brezplačen dostop
vsem mladim v EU na kulturne dogodke in prireditve. Podobne pobude,
kot so kulturni boni, že potekajo v Italiji in Malti, izvajajo pa jih socialistične
vlade v teh državah.

OTROCI

REŠEVANJE OTROK IZ REVŠČINE
Predstavljamo Evropsko jamstvo za otroke
Več kot enega od štirih otrok v EU ogrožata revščina ali socialna izolacija.
Tega ne moremo več dopuščati. Pozivamo EU, da razvije Evropsko jamstvo
za otroke, ki bo zagotavljalo vsakemu otroku v Evropi, ki ga ogroža revščina, dostop do kakovostne brezplačne zdravstvene oskrbe, kakovostnega
izobraževanja in otroškega varstva, spodobnih bivalnih pogojev in zadostne
prehrane.
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DOSEDANJI POTEK KAMPANJE „NAČRT ZA MLADE“

NOVEMBRA 2016 SMO PRVIČ IZPELJALI DAN IZVED
S PRIBLIŽNO 122 KAMPANJAMI V 85 MESTIH IN 31 D
Naša naslednja kampanja je 19. maja 2017.
Če želite sodelovati, obiščite youthplan.eu.

Praga, Češka Republika

Dunaj, Avstrija

Madrid, Španija

Amsterdam, Nizozemska

Modena, Italija

France
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N IZVEDBENEGA NAČRTA ZA MLADE,
H IN 31 DRŽAVAH.

Črna gora

Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Nizozemska

Severna Irska

Madrid, Španija

Piatra Neamţ, Romunija
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PODPRITE NAS
Pridružite se kampanji #Act4Youth in podprite:
● trajno Evropsko jamstvo za mlade
● Erasmus za vse
● Evropske kulturne bone
● Evropsko jamstvo za otroke
Spremljajte #Act4Youth na socialnih omrežjih in obiščite www.youthplan.eu
Postanite aktivist Stranke evropskih socialistov na www.activists.pes.eu
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