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c) Tor czasu
Porusza się po nim znacznik czasu.

d) Lokacje
Możesz zdobywać w nich karty zasobów i realizować 
swoje cele z karty projektu.

KOMPONENTY GRY

1. Plansza

a) Opis lokacji ▲

b) Przystanki
Przyśpieszają poruszanie się po 
planszy. Przeniesienie pionka z jed-
nego przystanku do drugiego kosz-
tuje 1 punkt ruchu.
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3. Narzędzia projektowe

e) Punkty startowe
Na nich gracze kładą swoje pionki na początku gry.

2. Pionki, Znacznik czasu i Kostka

▲ Liczba punktów narzędzia 
projektowego.

▲ Pionki wykorzystywane przez graczy podczas gry.

◄ Znacznik czasu.

◄ Kostka do gry.
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4. Karty projektów

a)

Pierwsze pole karty 
projektu.

b)

Punkty za zrealizowa-
ne zadanie.

c)
Pole oznaczone czerwo-
ną ramką jest nieobo-
wiązkowe. Może zostać 
pominięte w przeciwień-
stwie do pól z czarną 
ramką.

d)

Dodatkowe punkty za realizację zadania na określo-
nych warunkach.

5. Drzewka problemów

6. Karty gracza
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CEL GRY

Zadaniem graczy jest przygotowanie projektu, który 
byłby odpowiedzią na jeden z wybranych problemów 
społecznych. Gracz w trakcie rozgrywki odwiedza 
różne lokacje na planszy, gdzie realizuje kolejne cele 
z swojej karty projektu. Gra kończy się w momencie, 
gdy znacznik czasu zostanie przesunięty na ostatnie 
pole na osi czasu. Wygrywają Ci gracze, którzy posia-
dają największą liczbę zebranych punktów.

PRZYGOTOWANIE  
ROZGRYWKI

1. Na stole gracze usta-
wiają planszę do gry. 
W odpowiednich miej-
scach na planszy usta-
wiane są karty zasobów. 
Obok planszy stawiamy 
karty projektów i drzewka problemów. Znacznik cza-
su ustawiany jest na pierwszym polu na osi czasu.

! Sugerowana liczba 
graczy to 5. Gracze mogą 
grać w małych grupach 
lub pojedynczo.

7. Karty zasobów
a) Karty zasobów lokacji

b) Karty zasobów graczy
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2. Rzutem kości wybrany zostaje pierwszy gracz.  
Następnie kolejność idzie zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara.
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PRZEBIEG ROZGRYWKI 
(FAZA WSTĘPNA)

Faza wstępna pojawia się tylko raz na początku gry, 
jednak decyzje tu podjęte są bardzo ważne dla dal-
szego jej przebiegu.

1. Każdy z graczy, rozpoczynając od pierwszego gracza,  
wybiera organizację, którą chce poprowadzić (Mło-
dzieżowa Rada Miasta, Samorząd Szkolny, Narodowa 
Rada Młodzieży, Młodzieżowa Organizacja Pozarzą-
dowa „Równość”, Młodzieżowa Organizacja Pozarzą-
dowa „Aktywność”), do biera zasoby własne oraz za-
soby z lokacji określonej na karcie gracza. Stawia swój 
pionek we właściwym punkcie startowym.

2. Następnie gracze symultanicznie wybierają po 
jednej karcie projektu, który będą przygotowywać 
w trakcie gry. Na pierwszym polu karty projektu sta-
wiają swój drugi pionek.

! Jest to bardzo ważny moment w grze. Uważnie przyjrzyj 
się projektom. Podczas wyboru zwróć uwagę na profil 
i możliwości twojej organizacji, oraz na problemy spo-
łeczne, które znajdują się na drzewku.

PRZEBIEG ROZGRYWKI 
(FAZA ZASADNICZA)

Faza zasadnicza jest podzielona na szereg rund. Na 
początku każdej z nich trzeba przesunąć znacznik 
czasu na kolejne pole. Jeżeli ten znajdzie na polu 
z wydarzeniem, będzie ono obowiązywało wszystkich 
graczy przez całą rundę. Rozpoczynając od pierwsze-
go gracza każdy może zrealizować po jednej turze. 
Gdy ostatni z graczy zrealizuje swoją turę, rozpoczy-
na się nowa runda.

1. Gracz w ramach swojej tury powinien zapoznać się 
z celem z tego pola na karcie projektu, na którym stoi 
pionek. Gracze realizują zadania ze swojej karty pro-
jektu w wyznaczonej kolejności, chyba że pole mówi 
inaczej (pole w czerwonej ramce na karcie projektu 
może być pominięte).

2. W ramach swojej tury gracz ma do rozdysponowa-
nia 6 punktów akcji. Może je wydać na:
A) Ruch po planszy (1 pkt = 1 pole).
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B) Przesunięcie 1 karty zasobu na spód stosu kart 
w lokacji, przy której się znajduje celem dobrania 
potrzebnej karty zasobu z wierzchu stosu.

Gracze mogą wykorzystać w swojej turze mniej niż 6 
punktów akcji. Dobranie zasobu z lokacji nie wyma-
ga wykorzystania punktu akcji, jednak automatycznie 
kończy turę gracza (nie można wykorzystać pozosta-
łych punktów akcji). Ta sama sytuacja jest w przypad-
ku zrealizowania któregoś punktu z karty projektów.

! Przykładowo, jeśli zrealizujesz cel z aktualnego pola  
na karcie projektu nie poruszając się po planszy  
(np. dobierzesz cele projektu) – nie możesz już poruszać 
się po planszy w swojej turze.

3. Jeżeli w ciągu gry uda 
się przygotować graczom 
własny projekt, a znacz-
nik na osi czasu nie znaj-
duje się na ostatnim polu 
to mogą zacząć realizo-
wać kolejny projekt lub pomóc innemu graczowi 
(o ile ten wyrazi zgodę) przy realizacji jego projektu.

KONIEC GRY

Gra kończy się w momencie, gdy znacznik czasu znaj-
dzie się na ostatnim polu. W tym momencie podli-
czane są punkty graczy. O ile karta projektu nie mówi 
inaczej, gracze otrzymują punkty za zrealizowane 
cele nawet jeżeli sam projekt nie został ukończony. 
Jest to również dobry czas na podzielenie się z inny-
mi swoimi pomysłami na projekt.

! Pomoc innemu 
graczowi  nieraz 
jest dodatkowo 
punktowana.

! Nie zapominajcie zapisywać waszych pomysłów na 
projekty. Może kiedyś faktycznie je zrealizujecie?
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WYDARZENIA NA  
TORZE CZASU

1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Gracz prowadzący Młodzieżową Radę Miasta  rzuca 
kością:
1-2 Kończy się kadencja – Gracz porzuca dotychcza-
sowy projekt dołącza do wybranej przez siebie grupy.
3-6 Nic się nie dzieje.

2. Wybory do Samorządu Szkolnego
Gracz prowadzący Samorząd Szkolny  rzuca kością:
1-2 Kończy się kadencja – Gracz porzuca dotychcza-
sowy projekt dołącza do wybranej przez siebie grupy.
3-6 Nic się nie dzieje.

3. Wybory do Narodowej Rady Młodzieży
Gracz prowadzący Narodową Radę Młodzieży  rzuca 
kością:
1-2 Kończy się kadencja – Gracz porzuca dotychcza-
sowy projekt dołącza do wybranej przez siebie grupy.
3-6 Nic się nie dzieje.

4. Święto pracy
Wszystkie lokacje są zamknięte.

5. Dzień Europy
Gracze do końca rundy mają 10 punktów akcji  
zamiast 6.

6. Wakacje
Szkoła jest zamknięta.

7. Budżet Obywatelski
Gracze realizujący projekt Budżetu Obywatelskiego 
muszą mieć zakończony projekt do końca tej tury.

8. Deadline Erasmus+
Ostatnia tura gry.




