MAF Társadalmi Befektetések Díj 2013 pályázat esettanulmány gyűjtemény

Szerencsejáték Zrt. - Játék Határokkal modellprojekt
A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2013-as pályázatán a MAF JUNIOR Különdíját nyerte
el.

A program időtartama: 2012.10.01-től (zárul 2015.08.31)
A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig:





pénz: 2.881.092 Ft
természetben: nyereménytárgyak:
o 10 db törölköző
o 100 db tapsoló
o 500 db jegyzetfüzet
o 170 db nyakpánt
szervezési költségek: 6 fő összesen 375 órában

A program előzményei:
2012-ben folytatott kutatásunk kimutatta, hogy a 15 év feletti lakosság körében 2,64% a játékfüggők
aránya, ami a duplája a 2010-ben mért adatnak. A vizsgálat megerősítette az értékesítési
munkatársainktól érkező információkat, miszerint a 15-17 éves fiatalokat is érinti a
veszélyeztetettség, hiszen nagy hányaduk szívesen játszik tippmix és póker játékokkal.
A kutatás során 4000 főt kerestek meg online és telefonos formában, továbbá 9 fókuszcsoportos
beszélgetés és 15 mélyinterjú készült.
A program célja:
A Játék Határokkal modellprojekt elsődleges célja egy olyan - országos szintre kiterjeszthető prevenciós program kidolgozása, amely megoldást nyújthat a játékfüggőség megelőzésére, és amely
tudatosítja a fiatal generációban a szerencsejátékok veszélyességét.
Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába:
Társadalmi felelősségvállalásunk központi eleme a felelős játékszervezés.
Támogatási tevékenységünkben évek óta három terület kap kiemelt szerepet: a sport, a kultúra és az
egészségügy. Utóbbi támogatását különösen fontosnak tartjuk, hiszen a szerencsejáték függőséget
okozhat, így közegészségügyi kérdés is. A játékfüggőség kialakulásának megelőzése nemcsak a
támogatások során, de működésünk minden területén kiemelt jelentőségű kérdés. Üzleti
folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy veszélyes játékot ne kínáljunk, a káros társadalmi hatásokat
minimalizáljuk. A modellprojekt így nemcsak támogatási, hanem vállalati stratégiánk
megvalósításának egyik fontos eleme lett.
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A program leírása:
A program megvalósításában partnerünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amely az egyéni
szociális kérelmek elbírálásában évek óta segíti Társaságunkat.
Szakmai partnerünkkel olyan 3 éves együttműködésben állapodtunk meg, amely alatt összesen 25
millió forintot biztosítunk számukra. Az első lépés a program elnevezése, majd a partnerséget
szimbolizáló közös logó megtervezése volt.
Mivel egyre gyakrabban találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik szabadidejük túlzottan nagy hányadát
töltik számítógépes játékokkal, programunk alatt általános és középiskolások figyelmét hívjuk fel a
játékfüggőség veszélyeire, alternatívákat nyújtunk a szabadidő hasznos eltöltésére, tudatosítjuk
bennük a reális életcélok fontosságát. A diákok két éven keresztül vesznek részt a programban, így
sokkal mélyebb szemléletformálásban lehet részük, mintha csak egy-egy prevenciós óra kapcsán
világítanánk rá a problémára.
A modellprojekt helyszínéül Debrecent választottuk, mivel az Ökumenikus Segélyszervezet
módszertani központja ott található. A prevenciós programban 4 iskola diákjai vesznek részt.
A program résztvevőinek kiválasztásában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szakértelmére
hagyatkoztunk,
akik
a
Kábítószerügyi
Egyeztető
Fórum
szakembereivel,
klinikai
szakpszichológusokkal, valamint Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
addiktológusával együttműködve jelölték ki a támogatottakat.

Játék határokkal jegyzetfüzet

Kerekasztal-beszélgetés a
játékfüggőségről
Maradjon játék! tájékoztató füzet

Innovativitás:
A Játék Határokkal modellprojekt úttörőnek számít, hiszen nem létezik egy olyan komplex módszer,
amely a szerencsejáték-függőség megelőzésére és kezelésére nyújtana megoldást. A program legfőbb
egyedisége, hogy nem egyszeri foglalkozásról van szó, az érintettek éveken keresztüli támogatása és
bevonása történik hazánkban elismert addiktológus szakemberek vezetésével.
A fiatalok figyelmének felkeltése egyre nagyobb kihívást jelent, ezért a program során olyan
foglalkozások kivitelezésére törekedtünk, amelyek segítségével a résztvevők könnyebben
bevonhatóak. Ennek érdekében a prevenciós előadások mellett klubfoglalkozásokat, kortársképzéseket, táborokat szervezünk számukra.
A hároméves program első évében járunk, de már most látható, hogy hasznos visszajelzéseket
kaphatunk a diákoktól. Az ő reakcióik, véleményük alapján a projekt folyamatosan fejleszthető. A
hároméves periódus végén pedig remélhetőleg olyan prevenciós kampányba kezdhetünk, amelyben
országos szinten a lehető legtöbb iskolás vonható be.
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Partnerség:
A program kidolgozása és folyamatos fejlesztése Demetrovics Zsolt, az ELTE egyetemi docense, a
Kábítószerügyi Egyeztető fórum munkatársai, valamint klinikai szakpszichológusok szakértelmével
zajlik. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai állandó kapcsolatban vannak Debrecen
Megyei Jogú Város egészségügyi és szociális bizottság munkatársaival, valamint Váradi Ferenccel, a
Friss Rádió műsorvezetőjével, aki az egyes rendezvények moderátora.
A Szerencsejáték Zrt. a program anyagi - és néhány esetben szakmai - támogatója. A részletes
programtervet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet készítette el, Demetrovics Zsolt addiktológus
szakember segítségével. Rendszeres konzultációs alkalmakat szervezünk, amelyek során egyeztetünk
a kérdéses pontokról. A program elemeinek megvalósítását a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
önállóan végzi.
Eredmény, hatás:
A programban négy debreceni iskola összesen 371 diákja töltötte ki az előfelmérő kérdőívet, amely a
szabadidő eltöltésére és a játékokhoz fűződő viszonyukra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A négy
iskolában összesen 48 órányi úgynevezett rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak a szakemberek,
majd 32 alkalommal klubfoglalkozásokat, 30 órányi önismereti kortársképzést és egy 5 napon
keresztül zajló kreatív tábort rendeztek.
A közel 400 diák számára többek között világossá vált, hogy mikor beszélünk játékfüggőségről,
fejleszthették önismeretüket, valamint konfliktuskezelési technikákat sajátíthattak el. A program
nemcsak a diákokat, hanem a tantestületi és a szülői értekezleteken keresztül a pedagógusokat és a
szülőket is elérte.
A modellprojekttel két debreceni közép és két általános iskola közel 400 diákjának felkészülését
támogattuk a játékfüggőség témakörében. A diákok mellett a program során figyelembe vettük a
szülők és a tanárok érintettségét is, így a szakemberek számukra is tartottak tájékoztató előadást. A
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára olyan anyagi erőforrást biztosítottunk, amelyből
színvonalas program kivitelezésére volt lehetőség. A program elején a diákok által kitöltött kérdőíves
felmérést a projekt végén megismételjük, így kimutathatóvá válnak a fiatalok életében történő
változások.
A modellprojekt első nyilvánosság előtti bemutatkozása a május 31-én, Debrecenben megrendezett
szakmai nap volt, amelynek visszhangja meglehetősen pozitív volt. A rendezvényt követően több
helyi és országos médium jelezte érdeklődését a témával kapcsolatban, amelyet a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. munkatársai szívesen fogadtak. A
modellprojekttel szeretnénk elérni, hogy a fiatalok, szüleik, tanáraik, hozzátartozóik tisztában
legyenek a játékfüggőség súlyával, hogy az érintettekben tudatosuljon, van hová fordulni
szenvedélybetegségükkel, valamint hogy minél szélesebb kör tisztában legyen azzal, hogy a
Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként kiáll a betegség megelőzése és kezelése mellett.
Kommunikáció:
A program kommunikálása elsősorban hangsúlyos PR-tevékenységgel történt, de kiegészült saját
felületeink, a szerencsejatek.hu és a maradjonjatek.hu weboldalainkkal is. A fiatalokat saját és
partnerünk Facebook oldalán keresztül is igyekeztünk elérni, valamint tematikus sátorral jelen
voltunk a Campus fesztiválon. Az együttműködést egy szakmai nap indította, amelyen a helyi és
országos médiumok sajtósai is részt vettek. Az újságírók interjút készíthettek a két szervezet
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munkatársaival, és az eseményt követően közleményt juttattunk el egy országos sajtólistára,
amelynek hatására a program országos médiavisszhangot kapott. A kampányt ezen kívül fizetett
médiafelületekkel is erősítettük a Metropol és a Népszabadság oldalain.
Információk:




https://www.facebook.com/#!/jatekhatarokkal?fref=ts
http://www.maradjonjatek.hu/meddig-jatek-honnan-szenvedely
http://www.szerencsejatek.hu/jatek-hatarokkal
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