Правила гри

Про розробників
У 2019 році команда “Міжнародного центру дослідження проблем безпеки”
взяла участь у конкурсі U-inn 2.0, де перемогла у номінації “Інновація для
прав людини”. Ідея, яка отримала підтримку організаторів та журі конкурсу,
полягала в розробці настільної гри, яка має допомогти тим, хто працює або
зацікавлений у роботі в зонах конфліктів, розібратися, які ризики та можливості можуть супроводжувати таку роботу.
В результаті 6 місяців роботи наша команда розробила гру Strategium Board
Game, яку ви тримаєте у своїх руках.
Ця гра не про те, як примирити сторони конфлікту або досягти миру. Ця гра
про те, як у ситуації, коли триває протистояння, а мільйони людей потерпають від небезпеки, зберегти себе та свої ресурси задля досягнення головної
мети – допомогти іншим.

Історія
Гра розповідає про те, як на одну країну напав її агресивний сусід, який
окупував частину території. На окупованій території залишилося багато населення, яке опинилося в складній гуманітарній ситуації. Після тривалого
протистояння сторони конфлікту призупинили бойові дії, відвівши війська на
укріплені позиції, створили нейтральну зону, яка їх розділила. В нейтральній
зоні залишаються тисячі людей, переважно люди похилого віку та діти, які
не змогли виїхати. Гуманітарні організації, аби почати працювати в цій зоні,
повинні спочатку домовитися про відкриття КПП з урядами. Без працюючого
КПП гуманітарна допомога не може потрапити до нейтральної зони.

Опис гри
З важкими наслідками бойових дій стикаються і мешканці по обидва боки
нейтральної зони. Обстрілами пошкоджена інфраструктура, населення
потребує медикаментів, продовольства та відбудови пошкодженого. Відповідальність за задоволення потреб населення несуть команди, які контролюють ці зони, та команди, які мають там свої офіси. У грі є чотири команди.
У кожної – свої інтереси та цілі, свій набір інструментів та ресурсів. Поле гри
поділене на три зоні. Гра починається з того, що перша зона підконтроль3
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на команді уряду країни, яка постраждала в результаті військової агресії та
окупації. Друга зона є нейтральною, в якій відсутні офіси та війська команд.
Третя зона підконтрольна уряду країни-окупанта.
За задоволення кризових потреб населення в зонах та відновлення інфраструктури відповідає команда, яка контролює зону. Контролювати зону – це

Карти зон

мати в ній щонайменше один військовий юніт. Так само команда, яка контролює зону, може дозволяти або забороняти іншим командам працювати
в цій зоні. Гра триває дев’ять кіл, що відповідає дев’ятьом місяцям роботи
гуманітарної організації. Кожного кола населення потребуватиме допомоги.
Потреби населення відображені на картках кризових потреб, які є для кожної зони. На цих картках написано, що саме потрібно доставити в цю зону,
аби задовольнити ці потреби та наслідки того, що буде у разі успішного чи
невдалого виконання цього завдання.

Картки кризових потреб

Наслідки незадоволення потреби населення впливають як на саму гру (погіршують ситуацію на шкалі напруженості), так і ведуть до репутаційних
втрат команди, яка контролює зону, та команд, які у ній мають свої офіси.
Для задоволення потреб населення потрібно використовувати ресурси. Їх
три види. Медикаменти (ліки), продовольство (вода та їжа) і гроші. Перші
два – відновлювальні. Тобто на кожному колі команда отримує певну кіль4
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кість ресурсів. Скільки – написано у таблиці на картці команди. Так само ці
ресурси ви можете купити за гроші з розрахунку за 1 юніт грошей – 2 юніти
ресурсів. Гроші команди отримують на початку гри. Далі можна отримати
гроші у двох випадках. Або команді щастить і вона витягує вдалу картку
події, або ж вона продає наявні ресурси з розрахунку за 3 юніти ресурсів – 1
юніт грошей.
Гроші ще потрібні не тільки для
купівлі медикаментів чи продовольства. Вони також необхідні
Юніти ресурсів
двом командам урядів для купівлі
та утримання військових юнітів. Вартість одного такого юніта – 1 юніт грошей.
Крім того, кожного кола, на початку, потрібно буде сплачувати за утримання
військ по 1 юніту грошей за 1 юніт військ. Для економії
можна виводити зайві війська, але варто пам’ятати, що
лише війська дозволяють вам контролювати територію, і
якщо у вашій зоні немає жодного юніта військ, вона переходить у підпорядкування міжнародної організації, якщо
там є її офіс, або команди противника, якщо вона введе Військовий юніт
туди свої війська. Також війська потрібні для того, або тиснути на інших через використання таких інструментів впливу, як обстріл та ескалація.
Інструменти впливу або тиску (ескалація, обстріл, санкції та розголос) – це
картки, які мають свій вплив на інших гравців. Деталі написані на самих
картках. Варто лише пам’ятати, що картки обстрілу та ескалації доступні
лише командам урядів, санкції – лише міжнародній організації, а розголосу
– неурядовій організації. За одне коло можна використати лише 1 картку
проти 1 команди. Застосовувати їх можна будь-коли в грі.
Обстріл та санкції
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Розголос та ескалація

За гроші можна також реалізовувати проєкти. Картки проєктів у грі є трьох
кольорів. Перші – червоні. Це кризові проєкти. Команди можуть за власним
бажанням реалізувати їх лише у тому разі, коли позначка ситуації на шкалі
напруженості розміщена в червоній зоні або розташована на позначці червоного кольору. Червоні проєкти – одноразові, тобто після завершення кола
вони закриваються, а картка з проєктом повертається в колоду.
Другі проєкти – зелені, доступні
лише тоді, коли позначка на шкалі
напруженості у зеленій зоні. Реалізація цих проєктів має свої позитивні наслідки. У разі реалізації
кожна команда, яка присутня у
Червоні проєкти
зоні реалізованого проєкту, отримує однакову кількість репутації, зазначену на картці проєкту, а ситуація на
шкалі напруженості покращується на відповідну кількість поділів.
Зелені проєкти – багаторазові. Тобто після завершення кола проєкт залишається відкритим. Крім того, в залежності від проєкту його можна використовувати для розміщення на карті визначених ресурсів у вигляді загального складу чи офісу.
Нереалізація «червоних» та «зелених» проєктів ніяк не впливає на гру
чи гравців. У грі є ще третій вид проєктів – наслідки обстрілів (“жовті”). Вони
реалізуються після того, як одна з ко-

Зелені проєкти
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манд урядів вирішила обстріляти
іншу. На обстріляній зоні відкривається навмання один із “жовтих” проєктів, який повинна реалізувати команда, що контролює
обстріляну зону. “Жовті” проєкти
Жовті проєкти
– одноразові. І після завершення
кола у разі надання командами необхідної кількості ресурсів, вони прибираються з карти зони. Якщо ж їх не реалізовано, вони залишаються на картці
на наступне коло, а команди стикаються з наслідками, зазначеними на картці проєкту.
Для того, щоб допомогти населенню покривати кризові потреби та реалізу-
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На складі можна зберігати не
більше 5 різних юнітів ресурсів.

На складі можна зберігати
не більше 5 різних юнітів
ресурсів.

Склади урядів

вати проєкти, команди повинні збирати в зонах, у яких вони працюють або
хочуть працювати, необхідну кількість ресурсів. Але збирати винятково у
складах (для урядів) та офісах (для організацій). Тобто, аби надіслати в
зону медикаменти для роздачі населенню або гроші для реалізації проєктів,
команда має спочатку в цій зоні відкрити склад чи офіс, а потім уже в нього
ввозити ресурси та гроші. Кожен такий склад чи офіс має свої обмеження.

Офіси організацій

Офіс може вмістити не більше 4 одиниць ресурсів (медикаменти, гроші чи
продовольство), а склад – не більше п’яти. Це важливо, бо для роботи в
зоні команда може використовувати лише ті ресурси, які є у неї або в інших
команд у складах і офісах, розміщених у цій зоні. Переміщати ресурси з
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одного свого складу чи офісу в інший можна, але лише у випадку відкритого
КПП (для організацій) або наявності в цих зонах своїх військових юнітів.
Шкала напруженості

Шкала напруженості

Як вже зазначено вище, доступність “червоних” або “зелених” проєктів, відповідно і
кількість балів репутації, яку можуть отримати учасники, залежить від позначки на шкалі
напруженості. Шкала напруженості – це таблиця, яка відображає динаміку конфлікту.
Червоні позначки, “червона” зона, демонструє
гостру фазу конфлікту. “Зелені” позначки –
його нормалізацію. Зміни на шкалі напруженості впливають на всіх гравців,
незалежно від репутації. Покращення ситуації на шкалі напруги відкриває
можливість реалізувати проєкти, які дають репутацію всім, хто до цього
долучився чи просто був присутнім у цій зоні. Репутація – це інструмент
вимірювання ефективності команд. Отримати репутацію можна лише реалізуючи проєкти. Купити чи обміняти її не можна. Також репутацію можна
втратити в результаті нереалізованих кризових потреб у зоні, в якій присутня або яку контролює команда, нереалізованих “жовтих” проєктів чи застосування командою неурядової організації проти вас розголосу.
На репутацію також можуть впливати картки події. Картки
події – це картки, які впливають на поведінку команд. Кожна
команда на кожному колі тягне таку картку та змушена реагувати на її зміст. Є два типи карток – для організацій, тобто
Юніт репутації
міжнародної та неурядової організації, та урядів.

Як перемогти в грі
Для перемоги в грі потрібно реалізувати свою мету. Мета зазначена на картці, яку кожен гравець тягне перед початком гри. Той, хто реалізував свою
мету, переміг.
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Кожне коло складається з етапів
Перед початком гри команди навмання тягнуть картки з метою.
Події. Команди тягнуть картки подій. Команди урядів платять за війська, всі команди отримують необхідну кількість ресурсів, відповідно до таблиці
на картці команди.
Картка події

Картка мети команди

Логістика. На цьому етапі команди купують та відправляють у ті
зони, в яких планують працювати, необхідні ресурси, відкривають там офіси, склади, розміщують війська тощо.
Допомога. На цьому етапі команди відкривають картки кризових
потреб у зонах та картки проєктів, які хочуть реалізувати команди. Модератор запитує по черзі всіх учасників про їхнє рішення. На цьому етапі можна
використовувати лише ті ресурси, які були зібрані для роботи у відповідній
зоні.
Підрахунок. Після того, як ресурси зібрані на картках, модератор
рахує результати, роздає репутацію, вносить зміни в шкалу напруженості та
починається наступне коло.
Упродовж усього кола гравці можуть вести перемовини один з одним, використовувати інструменти тиску, пересувати війська тощо. Після
завершення гри рахуються бали репутації та визначається переможець.

З чого починаємо
Команда уряду країни, яка стала жертвою агресії, контролює зону №1. Команда окупанта – №3. Зона №2 – нейтральна. У обох команд по 1 юніту військ.
Команди МО та ННУО не мають відкритих офісів. КПП закриті. Позначка на
шкалі напруги – мінус 8.
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Команда

Гроші

Репутація

Уряд країни, яка стала жертвою
агресії

25

4

Країна-окупант

30

2

Міжнародна організація

20

6

Неурядова організація

15

5

Кількість ресурсів, які видаються командам перед початком гри.

Команда “Міжнародного центру дослідження проблем безпеки” дякує вам за
те, що проявили інтерес до нашої гри. Ця гра розповідає про те, як працювати в зоні конфлікту та допомогти у складних умовах місцевому населенню.
Перші 30 екземплярів гри ми безкоштовно надішлемо тим організаціям та
активістам. Для того, аби отримати нашу гру, надайте будь ласка відповіді
на наступні питання.
Наші волонтери можуть у разі необхідності провести для Вас модерацію
гри. Якщо Вам буде потрібна така модерація, зв’яжіться з нашим координатором за цією поштою - info.ircsp@gmail.com
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