W jakiej Europie żyć będzie kolejne
pokolenie Europejczyków?
Czy będą żyć w dostatniej, otwartej
Unii Europejskiej, dającej szanse
każdemu?
A może zostaną skazani na życie w
Europie podzielonej murami, różnicami
i ograniczeniami?
Przyszłość Europy znajduje się w
rękach kolejnego pokolenia
Europejczyków, jednak obecnie mierzy
się ono z ogromną niepewnością.
My, Europejscy Socjaliści i Demokraci,
pragniemy Unii Europejskiej, która
oferuje młodym ludziom jasną
przyszłość. Popieramy:

1. PRACĘ I SZKOLENIA DLA
MŁODZIEŻY.
2. WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKĘ
INSTYTUCJONALNĄ DLA DZIECI.
3. KULTURĘ DOSTĘPNĄ DLA
WSZYSTKICH.
4. MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY
WYMIANY DLA WIĘKSZEJ LICZBY
EUROPEJSKICH UCZNIÓW I
STUDENTÓW.

Poniżej przedstawiamy więcej
informacji na temat 4 ﬁlarów
EUROPEJSKIEGO PLANU DLA
MŁODZIEŻY.
Czy możemy liczyć na Twój głos
poparcia?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENEI I
SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY!

2. WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKA NAD
WSZYSTKIMI DZIEĆMI!

JAK? Chcemy, by „Gwarancja dla Młodzieży” stała się
trwałym programem. Ta europejska inicjatywa zapewnia
każdej młodej osobie adekwatną pracę, praktykę zawodową,
staż lub możliwość kontynuowania edukacji w przeciągu 4
miesięcy od momentu opuszczenia szkoły lub poprzedniego
miejsca pracy. Chcemy, by program „Gwarancja dla
Młodzieży” był kontynuowany, jego ﬁnansowanie
zwiększone do 20 miliardów euro, a limit wiekowy uczestników podniesiony do 30. roku życia.

KIEDY? Już teraz, ponieważ dzisiejsze dzieci jutro będą
obywatel(k)ami Unii Europejskiej. Obecny kryzysy gospodarczy zagraża niektórym z podstawowych potrzeb
każdego dziecka w UE. Potrzebujemy europejskich i krajowych programów, które odpowiedzą na te wyzwania. Musimy
zapewnić wszystkim dzieciom ﬁnansowanie bezpłatnych
badań, tanie miejsca opieki o wysokiej jakości i zdrowy
posiłek w szkole. Dzieci to nasza przyszłość.

3. KULTURA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH!

4. ERAZMUS DLA WSZYSTKICH!

GDZIE? W każdym zakątku Europy młodzi ludzie powinni
mieć dostęp do dziedzictwa kulturowego wszystkich
naszych krajów. Wprowadzimy bony na ofertę kulturalną dla
europejskiej młodzieży – zapewnimy dostęp wszystkim
młodym ludziom w UE do wydarzeń kulturalnych. Potrzebujemy kultury – kontakt z nią może uczynić wszystkich nas
lepszymi.

DLACZEGO? Ponieważ Europa się zmienia. Coraz więcej
młodych osób studiuje za granicą, zwiększając swoją wiedzę,
doświadczenie i rozwijając indywidualny potencjał. Programy
Erasmus i Erasmus+ w znacznej mierze przyczyniły się do
tego. Obecnie musimy rozszerzyć międzynarodowe programy
wymiany, tak aby objąć nimi również uczniów szkół średnich i
zawodowych. Wszyscy młodzi ludzie muszą otrzymać
możliwość zdobycia doświadczenia poprzez naukę lub studia
w innym kraju.

