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PES

AZ IFJÚSÁGI TERVRŐL
Az Európai Ifjúsági Terv az Európai Szocialisták Pártjának zászlóvivő kampánya. A tervnek 4 fő oszlopa van – MUNKAHELYEK, OKTATÁS, KULTÚRA
és GYERMEKEK. Mi azért küzdünk, hogy a fiataloknak több foglalkoztatási
esélyük legyen, az oktatás mindenki számára elérhetővé váljon, minden
fiatal szabadon hozzáférhessen a kultúrához, és minden gyermek számára
biztosítva legyen a megfelelő táplálkozás, az egészséggondozás és a gyermekgondozás.
Kampányunkat miniszterelnökök, ESZP vezetők, tagpártok, valamint szervezetek és partnerek széles hálózata támogatja, többek között:

A Szocialis

● A Fiatal Európai Szocialisták
● Az ESZP Nőszervezete
● A Szocialisták és Demokraták Csoportja az Európai Parlamentben
● Az EU Régiók Bizottságának ESZP Csoportja
● A Haladó Tanulmányok Európai Alapítványa
● A Solidar
Országaink nagykövetei több mint 30 országban a kampány arcai. A tiédet
itt találhatod meg: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Ha részt szeretnél venni, látogass el a youthplan.eu weboldalra és nézd
meg a #Act4Youth-ot.

Az ESZP El

A haladó p
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A Szocialisták és Demokraták Csoportja az Európai Parlamentben támogatja az Európai Ifjúsági Tervet (EIT)

Az ESZP Elnöksége összeül megbeszélni az EIT-et

Az EIT az ESZP Szociális Európa Hálózata több ülésének napirendjén szerepelt.

A haladó pártok családjának vezetői és miniszterelnökei hozzájárulásokat adják az Európai Ifjúsági Tervhez

3

FOGLALKOZTATÁS

MINŐSÉGI MUNKAHELYEK ÉS KÉPZÉS
FIATALOKNAK!
Az Ifjúsági Garancia állandóvá tétele
Az EU Ifjúsági Garancia programja biztosítja a fiataloknak a megfelelő
munkahelyet, tanulóidőt, szakmai gyakorlatot vagy lehetőséget a folyamatos oktatásra kötelező oktatásuk befejezése vagy korábbi munkahelyük
elhagyása utáni négy hónapon belül. Ennek nagy sikere volt. Mi állandósítani szeretnénk ezt a garanciát, évi 5 milliárd euróra növelve finanszírozását
(20 milliárd eurós teljes finanszírozással 2020-ig), ugyanakkor az életkort
30-ra emelnénk.

Az ESZP elnöke, Szergej Sztanisev beszél az EIT
kampányindítóján

OKTATÁS

ERASMUS MINDENKINEK!
A csereprogramokhoz való hozzáférés kiterjesztése
Az Erasmus+ az EU sikertörténeteinek egyike, életeket megváltoztató cserelehetőségeket kínál a fiataloknak, nyitottá téve őket és segítve nekik megalapozni európai állampolgárságukat és jövőbeli karrierjüket. De ennek előnyeit
mindössze néhány ember élvezheti. Mi tovább szeretnénk szélesíteni az
Erasmus+ programhoz való hozzáférést és meg szeretnénk erősíteni annak
finanszírozását, hogy a középiskolás diákok, a műszaki és szakiskolai tanulók
jobban kivehessék részüket a programból.
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KULTÚRA

MINDENKI SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ
KULTÚRA!
Európai Kultúrcsekk minden fiatalnak
A fiatalokat bátorítani kell, hogy kulturális tevékenységekben vegyenek
részt és hozzáférjenek a kulturális előadásokhoz és örökséghez. Be szeretnénk vezetni az Európai Ifjúsági Csekket kulturális tevékenységekre –
szabad hozzáférés minden fiatalnak az EU-ban a kulturális eseményekhez
és rendezvényekhez. A Kultúrcsekkhez hasonló kezdeményezések már
működnek olyan országokban, mint Olaszország és Málta, ahol ezeket az
illető országok szocialista kormányai vezették be.

GYERMEKEK

A GYERMEKEK KIEMELÉSE A SZEGÉNYSÉGBŐL
Az Európai Gyermek Garancia bevezetése
Az EU-ban 4 gyermekből több mint 1 esetében áll fenn a szegénység vagy
a társadalmi kirekesztés veszélye. Többé nem tűrhetjük ezt a helyzetet. Felszólítjuk az EU-t, hogy dolgozza ki az Európai Gyermek Garanciát, amely biztosítja, hogy minden európai gyermeknek, aki a szegénység veszélyének van
kitéve, hozzáférése legyen az ingyenes minőségi egészségügyi ellátáshoz, az
ingyenes minőségi oktatáshoz, az ingyenes minőségi gyermekgondozáshoz,
a tisztességes lakhatáshoz és a megfelelő táplálkozáshoz.
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AZ EDDIGI #ACT4YOUTH KAMPÁNY

2016 NOVEMBERÉBEN TARTOTTUK ELSŐ IFJÚSÁGI TE
122 KAMPÁNNYAL 31 ORSZÁG 85 VÁROSÁBAN.
A következő nagy kampánynapunk 2017. május 19-én lesz.
Ha részt szeretnél venni, látogass el a youthplan.eu weboldalra.

Prága, Cseh Köztársaság

Bécs, Ausztria

Madrid, Spanyolország

Amszterdam, Hollandia

Modena, Olaszország

Franciaország
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ÚSÁGI TERV CSELEKVÉSI NAPUNKAT, MINTEGY
AN.

Montenegró

Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Hollandia

Észak-Írország

Madrid, Spanyolország

Karácsonkő, Románia
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TÁMOGASSÁL MINKET
Csatlakozz a #Act4Youth kampányhoz és segíts nekünk küzdeni:
● az állandó Ifjúsági Garanciáért
● a mindenkinek szóló Erasmus programért
● az Európai Kultúrcsekkért
● az Európai Gyermek Garanciáért

Legyél ESZP aktivista itt: www.activists.pes.eu
Nézd meg legújabb híreinket itt: www.pes.eu
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AZ EURÓPAI
IFJÚSÁGI TERV

Jelen kiadvány az Európai Parlament pénzügyi támogatásban részesült. A kizárólagos felelősség annak szerzőjét terheli és
az Európai Parlament nem felelős az abban foglalt információk semminemű felhasználásáért

Kövesd az #Act4youth kampányt a közösségi hálózatokon és látogass
el a következő weboldalra: www.youthplan.eu

