У каквој Европи ће живети
следећа генерација Европљана?
Да ли ће живети у успешној,
отвореној Унији с приликама за
сваког?

1. ПОСЛОВЕ И ОБУКУ ЗА
МЛАДЕ
2. КВАЛИТЕТНУ БРИГУ О
ДЕЦИ ЗА СВЕ

4. МЕЂУНАРОДНЕ ПРОГРАМЕ
РАЗМЕНЕ ЗА ВЕЋИ БРОЈ
ЕВРОПСКИХ СТУДЕНАТА

Будућност Европе налази се у
рукама следеће генерације
Европљана, али сада се та
генерација суочава са веома
великом неизвесношћу. Европа
се суочава са неизвесношћу.

3. КУЛТУРУ ДОСТУПНУ
СВИМА

Или ће бити затворени у Европи
која је подељена зидовима,
ограничењима и разликама?

Ми, европски социјалисти и
демократе, желимо да Европска
унија обезбеди младима јаснију и
светлију будућност тако да
промовише:

Испод можете да прочитате
више о 4 стуба нашег
ЕВРОПСКОГ ПЛАНА
ЗА МЛАДЕ.
Да ли ћете нам дати подршку?
WWW.YOUTH.PES.EU

This publication received ﬁnancial support of the European Parliament.
Sole liability rests with the author and the European Parliament is not
responsible for any use that may be made of the information contained
therein.

www.pes.eu
instagram.com/pes_pse

THE EUROPEAN
YOUTH PLAN

R
O
F !
T
AC UTH
YO

twitter.com/pes_pse
facebook.com/pes.pse

ВЕРУЈЕМО
У ЕВРОПУ И
ВЕРУЈЕМО
У МЛАДЕ
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. КВАЛИТЕТНИ ПОСЛОВИ И ОБУКА
ЗА МЛАДЕ!

2. КВАЛИТЕТНА БРИГА ЗА ДЕЦУ ЗА
СВЕ!

КАКО? Тако да Гаранција за младе постане трајна.
Овај европски програм гарантује младим људима
прикладан посао, стажирање, обуку или прилику за
континуирано образовање у року од четири месеца
након завршетка обавезног школовања или
напуштања претходног радног места. Желимо да овај
програм постане трајан, да се његово финансирање
повећа на 20 милијарди евра и да се старосна
граница подигне на 30 година.

КАДА? Управо сада, јер данашња деца ће сутра бити
грађани ЕУ. Тренутна економска криза прети неким
основним потребама сваког детета у ЕУ.
Желимо да се европска и националне политике
побрину за те потребе и финансирање тако да сва
деца имају приступ бесплатним лекарским
прегледима, повољно место у квалитетној бризи за
децу и здрав оброк у школи помоћу гаранције за децу.
Деца су наша будућност.

3. КУЛТУРА ДОСТУПНА СВИМА!

4. ЕРАСМУС ЗА СВЕ!

ГДЕ? Широм Европе млади људи би требало да имају
приступ културној баштини свих земаља. Увешћемо
Европски чек за младе за културне активности –
слободан приступ културним догађајима за све младе
људе у ЕУ.
Сви требамо приступ култури, јер уметност може
променити људе набоље.

ЗАШТО? Јер се Европа мења. Све више младих људи
студира у различитим земљама и дипломира са више
знања и искуства развијајући свој пуни потенцијал.
Ерасмус и Ерасмус+ програми томе су увелико
допринели.
Сада желимо дa проширимo међународни програм
размене и на средње школе и стручно образовање.
Сви млади људи требало би да добију шансу да искусе
студирање у иностранству.

