MAF Társadalmi Befektetések Díj esettanulmány gyűjtemény 2016

Szerencsejáték Zrt. - Játék határokkal
A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2016-os pályázatán a
MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategóriában III. helyezést ért el.
A program időtartama: 2012-2014.; 2015-2016.
A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig:





Pénzben: bruttó 40 532 050 Ft
Természetben: szóróajándék (100 db tapsoló, 10 db törölköző, 500 jegyzetfüzet, 15 db
kulacs, 10 db szelfi bot, 50 db stressz labda, 100 db toll, 10 db fülhallgató, 5 db persely)
terembérlés és keretezés díjátadó ünnepségekhez, kultúra utalvány
A szervezési költségeket tekintve: 6 fő 750 órában

A program előzményei:
A játékfüggőség sokakat érintő, mégis kevéssé ismert szenvedélybetegség, amelynek megelőzésére
és kezelésére nem létezett komplex módszertan. A Szerencsejáték Zrt. - amely 100%-os állami
tulajdonban álló, a legismertebb szerencsejátékokat szervező cég hazánkban - kiemelt felelősséget
érez a témában. A program indulása előtt végzett nagymintás kutatások (2009., 2012.) kimutatták,
hogy a 15 év feletti lakosság körében 2,64% a játékfüggők aránya, ami az adott időszakban
növekedést mutatott. A 2012-es kutatás online és telefonos formában, továbbá 9 fókuszcsoporttal és
15 mélyinterjúval zajlott. Az elmúlt négy év során készültek más kutatások is, melyek megerősítették,
hogy a fiatalkorúak - a törvényi tiltás ellenére - egyre inkább szeretnének bekapcsolódni a játékokba,
főként a sportfogadásba.
A program célja:
A program célja, hogy a résztvevő iskolák életében - beleértve a diákokat, a pedagógusokat, és rajtuk
keresztül a szülőket - legalább egy tanéven keresztül rendszeresen jelen legyen a
szenvedélybetegségek káros következményeiről szóló diskurzus. Ezt egy olyan tematikus
programsorozattal kívánták elérni, amely tanévenként 48 felvilágosító iskolai előadáson és
klubfoglalkozáson, évi 30 órányi kortársképzésen, ifjúsági táborban éri el a jövő generációját.
A program illeszkedése a vállalat támogatási stratégiájába:
A Szerencsejáték Zrt. küldetése, hogy élenjáró mintát adjon a felelős játékszervezés integrált
működtetésére, megbízható vállalatként lojális fogyasztói körét kiszolgálja, magas színvonalú
játékaival a lakosság igényeinek megfelelő mértékben növekedjen. Támogatási tevékenységében
kiemelt szerepet kap a sport, a kultúra és az egészségügy. Az utóbbi támogatása különösen fontos a
vállalat számára, hiszen a szerencsejáték függőséget okozhat, így közegészségügyi kérdés. A
játékfüggőség megelőzése működésük minden területén kiemelt jelentőségű. Üzleti folyamataikat
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úgy alakítják, hogy a káros társadalmi hatásokat minimalizálják. A modellprojekt így nemcsak a
támogatási, hanem a vállalati stratégia megvalósításának is egyik fontos eleme.
A program leírása:
A Játék határokkal 2012-ben modellprogramként indult 4 debreceni iskolában. Fókusza a prevenció
volt, de az integráció is szerepet kapott önsegítő csoportok keretében. Prevenciós elemként
osztályfőnöki órákat, klubfoglalkozásokat tartottak a szakemberek, ahol a diákok a szerencse
forgandóságáról, a játékfüggőség következményeiről tanulhattak. Az érdeklődés fenntartásáért
képzőművészeti pályázatot, tematikus táborokat és fesztivál megjelenést is szerveztek. A program
sikerességét mutatta, hogy a hatásfokmérések 20%-kal javuló tendenciát mutattak a függőséget
érintő ismeretek mértékében. E siker okán 2015-től már 5 új település 10 intézményére terjedt ki a
prevenciós rész, és Miskolcon és Csepelen is működnek önsegítő csoportok.
Innovativitás:
A játékfüggőség egy kevéssé ismert, mégis sokakat érintő
szenvedélybetegség. Ennek ellenére nem létezett
kifejezetten a kóros játékszenvedély megelőzésére szolgáló
program, kizárólag
a kezelésre
voltak,
vannak
kezdeményezések, gyakorlatok. A Játék határokkal
modellprogram egyedülállónak tekinthető tehát a prevenció
területén és abból a szempontból is, hogy a játékszenvedély
megelőzésével és kezelésével egyaránt, komplex módon
Osztályfőnöki óra
foglalkozik, főként a gyerekeket, fiatalokat állítva a fókuszba.
A fiatalok figyelmének felkeltése egyre nagyobb kihívást jelent, ezért a Szerencsejáték Zrt. olyan
foglalkozások megvalósítására törekedett a program során, amelyek segítségével a résztvevők
könnyebben bevonhatóak. A frontális előadások helyett a játékosságra, a közösségi élmények
megélésére, az együttműködés szükségességének felismerésére került a hangsúly. Ezért a prevenciós
előadások mellett külső helyszínen történő klubfoglalkozásokat, kortársképzéseket, táborokat és
képzőművészeti pályázatokat szerveztek számukra. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet a
Szerencsejáték Zrt. munkatársainak szakértelmével, tapasztalatával, valamint Demetrovics Zsolt
addiktológus szakember bevonásával támogatta. A szakértő kollégák előadóként is szerepeltek a
szakmai napon és részt vettek a nyári táborozásokon, a fesztivál-kitelepüléseken, a képzőművészeti
pályázat elbírálásában és díjazásában.
Partnerség:
A program kidolgozása és folyamatos fejlesztése Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja, a
Kábítószerügyi Egyeztető fórum munkatársai, valamint klinikai szakpszichológusok közreműködésével
zajlott. A MÖS munkatársai állandó kapcsolatban voltak Debrecen egészségügyi és szociális
bizottságának munkatársaival is. Az új szakaszban Miskolcon a Drogambulancia Alapítvány és
Körmendi Attila szakpszichológus, a Debreceni Egyetem adjunktusa segítettek. A szerencsejátékfüggőség az addikciók egy speciális területe, amelynek nincs széles szakértői gárdája. A függőségek
gyakran „együtt járnak”, nem ritka például, hogy egy játékfüggő személynek alkoholproblémái is
vannak. Ezért kulcsfontosságú volt más addikciókkal foglalkozó szakemberek bevonása, hiszen ők
olyan tapasztalattal rendelkezhetnek, amelynek beépítésével még hatékonyabbá válhatott a
program. A Szerencsejáték Zrt. partnereinek elmondása alapján is nagy szükség van az addikciókat
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érintő prevencióra. Ennek ellenére sajnos nincsenek a témában ígéretes kezdeményezések, ezért
nagy lelkesedéssel fogadták a Játék határokkal programot. A bevont szakértők a rendezvényeken
előadóként is részt vettek.
Eredmények, hatás:
2012. és 2014. között összesen négy debreceni iskola
370 diákja vett részt a modellprogramban. Ez idő alatt
48
osztályfőnöki
órát,
32
klubfoglalkozást,
30 óra kortársképzést és nyári tábort szerveztek a
szakemberek. A képzőművészeti pályázatra kb. 50
alkotás érkezett. A 2015-2016-ig terjedő időszakban 10
iskola 691 diákját sikerült elérni. A MÖS szakemberei
180 osztályfőnöki órát, 120 klubfoglalkozást és
30 óra kortársképzést tartottak a fiataloknak. A három
Szolnoki képzőművészeti kiállítás –
helyszínen zajló rajzpályázatra ezúttal 250 alkotás
Szerencse kiállítás
érkezett. Ezeken kívül sikerült elérni a pedagógusokat
és a szülőket is a gyerekeken keresztül. A fiatalok szerencsejátékhoz kötődő attitűdváltozásának
feltérképezése érdekében minden tanév előfelméréssel indul és kontroll kérdőívvel zárul.
A program elsősorban a résztvevő fiatalok, mint egyének attitűdváltozására irányult, az iskolák ehhez
jó helyszínnek bizonyultak. Emellett még a 2012-2014. közötti időszak tapasztalataira építve a 2014.
és 2016. során zajló programban egyenként 500 000 forintos támogatással segítették a résztvevő
iskolákat, amelyet szabadidős- és sportcélokra költhettek.
Kommunikáció:







Szakmai konferenciák rendezésével, a fesztiválokon való megjelenésekkel, valamint a
képzőművészeti pályázatokkal sikerült pozitív visszhangot keltenie a Játék határokkal
programnak. Az egyes események iránt a helyi újságírók mellett országos médiumok is
érdeklődtek. A megjelenésekben a Szerencsejáték Zrt. mint felelős vállalat jelent meg, amely
aktívan és kezdeményezően vállal szerepet a negatív társadalmi hatások minimalizálása
érdekében.
A program kommunikálása elsősorban hangsúlyos PR-tevékenységgel történt, de kiegészült
saját, vállalati felületek, a szerencsejatek.hu és a maradjonjatek.hu weboldalakkal is. A
fiatalokat saját és partnerük Facebook oldalán keresztül is igyekeztek elérni, valamint
tematikus sátorral jelen voltak a Campus, valamint a Szélrózsa fesztiválon.
A program mindkét felvonása alatt szakmai napot és a képzőművészeti pályázathoz
kapcsolódó díjátadókat is szerveztek, amelyekről országos és helyi médiumok is hírt adtak.
2016-ban nyilvános klubfoglalkozást tartottak Olaszliszkán, amelyre betekintést nyerhettek
az újságírók. Erről - ahogyan a Játék határokkal program minden fontosabb mérföldkövéről a Szerencse Híradó stábja is tudósított.

További információk:
http://www.maradjonjatek.hu/maradjon-jatek-kampany
http://www.segelyszervezet.hu/hu/jatek-hatarokkal
http://rolunk.szerencsejatek.hu/sajto-hirek
http://rolunk.szerencsejatek.hu/csr-hirek
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