„Korupcja – Wszyscy Tracimy” - Wzorzec dialogu i partycypacji młodzieży
Opracowanie na podstawie działań projektu: metody i narzędzia efektywnego dialogu
młodzieży z decydentami:
1. Włączenie zagadnienia korupcji do tematyki zajęć szkolnych (np. w ramach przedmiotu
wiedza o społeczeństwie) gdzie młodzi dowiedzą się czym jest korupcja, jak jej zapobiegać
oraz jakie środowiska są najbardziej kojarzone z tym zjawiskiem.
2. Uczestnictwo przedstawicieli administracji publicznej w edukacji młodzieży – wizyty w
placówkach edukacyjnych w celu umożliwienia dialogu młodzieży z decydentami w ramach
zajęć szkolnych: Młodzi mają okazję do zadania pytań oraz lepszego zrozumienia problemu
jakim jest korupcja.
3. Wizyty studyjne młodzieży w placówkach administracji publicznej: możliwość odwiedzin w
takich miejscach pomoże lepiej zrozumieć młodzieży jak wygląda praca związana ze
zwalczaniem korupcji, ile osób ona angażuje i na jaką skalę.
4. Zapoznanie młodzieży z metodami kontaktu z organami ścigającymi przestępstwa
korupcyjne celem umożliwienia zgłoszenia takiego przestępstwa. Młodzież powinna
cechować odwaga zgłaszania takich szkodliwych działań odpowiednim osobom.
5. Zaangażowanie młodzieży w analizę i śledzenie afer korupcyjnych w danym państwie.
Wnikliwa analiza konkretnych autentycznych przykładów przestępstw korupcyjnych i ich
konsekwencji może zwiększyć zainteresowanie młodzieży większą partycypacją w
strukturach społeczeństwa obywatelskiego.
6. Aktywny udział młodych w młodzieżowych projektach przeciwko korupcji oraz kampaniach
informacyjnych organizowanych przez placówki edukacyjne, kuratoria, ministerstwa,
organizacje pozarządowe czy instytucje międzynarodowe.
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7. Zachęcenie młodzieży do wpływania na nastawienie rówieśników i znanych im osób
dorosłych wobec form naruszania norm życia publicznego w postaci przestępstw
korupcyjnych.
8. Organizowanie konkursów (np. plastycznych, teatralnych) skierowanych do młodzieży
poświęconych tematyce korupcji.

Opracowanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
Opracowanie bezpłatne.
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