


Kiknek? – Mindenkinek!

 Civil érdekérvényesítőknek
 Érintett betegeknek
 Családtagoknak, ismerősöknek
 Szakembereknek
 Leendő szakembereknek
 Laikusoknak



Miért?
 Megismerhetjük a ritka betegséggel élőket érintő 

háttér információk
 Megismerhetjük a játékok során feldolgozott kérdések 

jelentőségét a ritka betegséggel élők életében
 Fejlődik a saját kommunikációnk, érvelési technikánk
 Közösséget épít, közös gondolkodásra késztett 



Mit érünk el vele?
 A társadalom eddig el nem ért rétegeihez jutattunk el 

releváns információkat 
 A témával kapcsolatos saját álláspont kidolgozására 

„kényszerít” (média hatalmának megdöntése )
 Megismerjük a köz véleményét, ami alapja lesz a 

RIROSZ és az Eurordis érdekérvényesítő 
tevékenységeinek



Hogyan?
A játékok 5-8 fős csoportban egy moderátor segítségével játszhatóak. A 
témakörök feldolgozásához két különböző módszert alkalmazunk.

 A társas játék jellegű „Dönts játszva!” módszert, az ECSITE (Tudományos 
Múzeumok Európai Hálózata) alkalmazta az emberiséget érintő általános 
kérdéseket felvető témakörökre. Eredetileg azért fejlesztették ki, hogy komplex 
kérdésekben ismerhessék meg a lakosság véleményét és a vita folyamatát, 
elősegítve a demokratikus döntéshozatalt az USA-ban. A projekt az említett 
ritka betegséggel élőket különösen érintő témakörökkel bővült, az ECSITE-tal
együttműködésben. A játék során modern és szórakoztató formában 
szerezhetsz információkat, alakíthatod saját és társaid véleményét, vitathatod 
meg az élet valóban nagy kérdéseit.

 A Tudásközpontok témakörnél a téma jellegégnél fogva, a párbeszéden alapuló 
Delfi-módszert alkalmazzuk majd. Ez a témakör még kidolgozás alatt áll.
Minden játék végén értékelő lapon lehet szavazni az adott kérdésekről, 
melyeket a projekt honlapjára feltöltve összehasonlítható adatokat kapunk, 
lehetővé téve az egyes országok, betegcsoportok és laikusok közötti eltérések és 
hasonlóságok kimutatását. Részletekért látogass el a honlapra: 
www.playdecide.eu



Kikkel? – Veletek!

 Nyitó Workshop

 Workshop sorozat



Workshopok felépítése

 Saját szervezésű játékok megbeszélése, az eredmények 
bemutatása 

 Új téma bevezetése, háttér információk ismertetése
 Játék a résztvevők számától függően kis csoportokban
 Tapasztalatok összegzése, kérdezz-felelek



Mikor?
 2010. 04. 14. Újszülöttek szűrése
 2010. 05. 19. Diagnózishoz, információhoz jutás, 

genetikai konzultáció
 2010. 09. 22. Beültetés előtti genetikai diagnosztika 
 2010. 10. 12. Határon átívelő egészségügyi ellátás
 2010. 11. 10. Meghatározható-e az egy betegre költhető 

költségvetési limit?
 2010. 11. 24. Tudásközpontok feladatai

16:00-19:00



Mennyiért?
Ingyenes DE… 

 Arra kérünk mindenkit, hogy saját közösségében 
szervezzen a témában játékokat,

 És bátorítsa ismerőseit, hogy ők is szervezzenek 
POLKA játékokat



Mi mit adunk?
 Rengeteg hasznos és új információt! 
 Készségfejlesztést, tapasztalatot és agytornát 
 Egy jó csapatot 

És emellett:
 Kölcsönözhető játékkészletek
 Oktatási anyag kinyomtatva
 Coaching
 Gyakorlati igazolás, ill. referencia, ha szükséges
 „Ösztönzők” a projektre nyert pályázatok függvényében
 Magyar nyelvű honlap szerkesztése és aktualizálása, ahol 

minden szükséges anyag letölthető lesz



Mi történik a játék után?
A kitöltött értékelő íveket és szavazólapokat leadva a ti 
dolgotok befejeződött, kezdhetitek  a következő játék 
szervezését.

Az anyagokat leadhatjátok:

Heiszer Kati: heiszerkati@gmaill.com, 06 20 257 6700
Boncz Bea: bonczbea@rirosz.hu, 06 20 926 6663

A leadott anyagokat rögzítjük a www.playdecide.org
oldalán, ill. a www.sites.rirosz/polka.hu .
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Köszönöm a figyelmet!
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