ДОСЯГАЙ УСПІХУ ЗАВИГРАШКИ!
з програмою #USAID_ВзаємоДія

ПРИЇДЬ

Долучайся до фестивалей, навчальних програм, хакатонів
та інших яскравих заходів. Тут можна спілкуватися
та працювати з людьми, які тебе розуміють.

НАВЧИСЬ

Опануй нові знання та вміння: як використовувати
доброчесність для власного успіху. Онлайн курси
та тренінги, що дають унікальні сучасні навички.

СТВОРИ

Створи команду та проект, які будуть твоїми.
З нашою допомогою у тебе буде власна
історія успіху.

ОБ’ЄДНАЙ

Побудуй власну мережу однодумців.
За допомогою ігор, форматів та розробок,
якими ми ділимося.

HAVE FUN

Доброчесність – це не тільки успіх у майбутньому.
Це також можливість вчитися та працювати
з задоволенням сьогодні і зараз.

АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ З МОЛОДДЮ
Ми віримо, що великі зміни починаються з маленьких кроків. Першим з таких кроків є зміна нашого ставлення до звичних
речей. Антикорупційні інструменти #USAID_ВзаємоДія – це ігри та вправи, покликані в інтерактивній формі допомогти
учасникам зрозуміти, що таке корупція, чому це негативне суспільне явище і якими способами його можна подолати.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ УРОК
Допомагає в доступній формі ознайомити молодь з темою корупції, навчити її ідентифікувати прояви
корупції та приймати доброчесні рішення. Урок складається з кількох блоків різної складності та
пропонується у вигляді рекомендацій для вчителів, які хочуть провести такий урок.

АНТИКОРУПЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ
Ми зібрали найпоширеніші життєві ситуації, які трапляються у школі, університеті, лікарні та на роботі,
і запропонували чотири можливих варіанти дій для кожної ситуації – від дещо корупційних до максимально
доброчесних опцій. Сценарії покликані навчити виявляти приховану корупцію, а також продемонструвати
можливі варіанти доброчесної поведінки, якщо людина потрапить в аналогічну ситуацію у житті.

ЩО? ДЕ? КОЛИ?
Інтелектуальна гра, яка мотивує людей цікавитись антикорупційною тематикою. Питання побудовані
так, щоб слухачі виявляли уважність і застосовували критичне мислення для пошуку відповідей на
питання щодо протидії корупції.

АНТИКОРУПЦІЙНА МАФІЯ
У грі учасники стають мешканцями міста N, у якому, як і в реальному житті, є порядні люди і безпринципні
корупціонери, що крадуть гроші з міського бюджету. Завдання мирних жителів – виявити корупціонерів
та відправити їх за ґрати.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КВЕСТ
Командний квест, який навчає учасників звертати увагу на те, наскільки доброчесним є їхній вибір у
різних життєвих ситуаціях. Командам пропонують різні ігрові ситуації з реального життя і закликають
пройти їх максимально швидко. У кожній ігровій ситуації є вибір: проходити завдання чесно або
спробувати порушити правила, вдаючись до корупції, щоб прискорити процес.
ОТ РИ М АТ И Н Е О БХ І Д Н І М АТ Е РІ А Л И М ОЖ Н А Н А П И СА ВШ И Н А М У БУД Ь - Я К І Й З С О Ц І А Л Ь Н И Х М Е РЕ Ж :
https://www.facebook.com/
ChargeAgainstCorruption

https://www.instagram.com/
usaid_vzaemodia/

https://t.me/
YoungUncorrupt

http://ucmc.org.ua/uk/
usaid_vzaemodia/

