Друштвено одговорно приређивање игара на срећу
Друштвено одговорно пословање и директан допринос заједници кроз своје пословање циљеви
су Лутрије Републике Српске. Приређивање игара на друштвено одговоран начин значи да се са
једне стране играчима пружи сав комфор сигурног, легалног и технолошки напредног одигравања,
док се са друге стране улажу значајни напори да се спријече или минимализyују могуће штетне
посљедице приређивања игара на друштво.
Лутрија Републике Српске је чланица Удружења европских лутрија (The European Lotteries) и
настоји да постане чланица Свијетске лутријске асоцијације (World Lottery Association). Поштујући
принципе обе организације и њихове стандарде одговорног приређивања игара на срећу Лутрија
Републике Српске утиче на одговорно приређивање и заштиту играча. Одговорност према
заједници је принцип свих запослених Лутрије Републике Српске, у процесу приређивања игара,
али и у односу према играчима.
Својим пословањем на друштвено одговоран начин желимо ускладити очекивања играча,
запослених, власника и друштвеног окружења те на тај начин допринјети циљаном побољшању
квалитета живота, како у сегменту свог дјеловања тако и у цијелом простору на којем дјелујемо.
Примјена друштвено одговорног приређивања игара на срећу
Лутрија Републике Српске на свим инстанцама директно дјелује на спријечавању негативних
посљедица одигравања игара на срећу, а прије свега путем превенције и едукације. Овим мјерама
усмјереним на играче, и јавност уопште, утиче се на подизање свијести о мотивима и начинима
одговорног, као и посљедицама прекомјерног одигравања игара на срећу, чиме се утиче на
смањење појаве патолошког играња игара на срећу.
Лутрија Републике Српске своје промотивне активности не усмјерава према малољетним особама,
нити према осјетљивим друштвеним групама. У циљу јасног пропагирања одговорног одигравања
игара на срећу Лутрије Републике Српске на промотивне материјале поставља и знак 18+, чиме се
јасно декларише забрана одигравања малољетним лицима. Такође, поруке за оглашавање
Лутрије Републике Српске креирају се тако да не буде нереална очекивања тренутних или
потенцијалних играча.
Самоконтрола
Како препознати одговорно играње? То је играње када имамо новца, а не када нам је он потребан.
Главни циљ играња игара на срећу, а прије свега лутријских, јесте забава. Како би та забава заиста
и постојала морамо знати колико смо спремни да изгубимо, односно да уложимо у игру прије
самог укључивања (одигравања продајном мјесту Лутрије Републике Српске).
Прочитајте правила одговорног одигравања игара на срећу и будите одговорни према себи и
другима.
•

Игре на срећу играјте само ради забаве

•

Новац који изгубите сматрајте цијеном Ваше забаве

•

Одредите износ који планирате да потрошите и немојте га повећавати

•

Одредите вријеме које ћете одвојити за играње игара на срећу и немојте одступати

•

Немојте позајмљивати новац за одигравање игара на срећу

•

Одржавајте пријатељства и породичне односе, игре на срећу то не могу замјенити

•
Одигравање игара на срећу немојте користити како бисте заборавили на емотивни или
физички бол, јер игре на срећу су само забава
•

Будите упознати са знаковима проблематичног одигравања игре на срећу

Уколико имате проблем са контролом порива одигравања игара на срећу можете добровољно
тражити да Вам се онемогући приступ играма на срећу које приређује Лутрија Републике Српске.

Како се усмјеравају средства од Лутрије Републике Српске
Циљ Лутрије Републике Српске је да кроз пројекте из области друштвено одговорног пословања
утиче на побољшање квалитета живота свих грађана Републике Српске. Друштвено одговорно
пословање представља саставни дио наше стратегије којом смо активно укључени у рјешавање
кључних проблема у нашој земљи.
Из средстава Лутрије Републике Српске, а преко буџета Републике Српске, финансирају се
социјално-хуманитарне, спортске и културне организације, организације особа са инвалидитетом,
предузећа и установе које спроводе програме унапређења економског и друштвеног положаја
грађана, као и пројекти локалних самоуправа.
Лутрија Републике Српске, као најважнији промотер друштвено одговорног привређивања игара
на срећу у Републици Српској, поклања изузетну пажњу развоју свијести грађана о друштвеном
аспекту пословања лутрија и улози које лутријске организације имају за побољшање живота, прије
свега угрожених група становништва.

