
П Р О Г РА М А

МАСТЪРКЛАС  „ОТГОВОРНА ИГРА“

21 Ноември 2022
Гранд Хотел Милениум София,

клуб Black & White

09:30 - 10:00          Посрещане и регистрация на участниците
10:00 - 10:20          Сесия 1 
                                   Официално откриване и приветствие от организаторите.
                                   Представяне на участниците и треньорите.
                                   Нагласи и очаквания. Цели на обучението.

                                   Модератор: Питър Ремерс, член на борда на директорите
                                      на EASG (Европейската асоциация за  изследване на хазарта)

10:20 - 11:00          Сесия 2 
                                   Лекционна презентация на тема: 
                                   „Повече от 30 години в индустрията и все още предстои
                                   много работа. Отговорната игра в перспектива“

                                   Лектор: Питър Ремерс, член на борда на директорите на 
                                   EASG (Европейска асоциация за  изследване на хазарта)

11:00 - 11:30          Лекционна презентация на тема:  
                                   „Хазартна зависимост: митове, факти и възможности!“

                                   Лектор: Антон Михов, изпълнителен директор,
                                   Палмс Меркюр Казино, член на фондация „Отговорна игра“



11:30 - 12:15          Лекционна презентация на тема:
                                      “Хазартна зависимост – фактори за възникване при  
                                      рискови играчи и белезите и. Ролята на превенцията за  
                                      намаляване риска от развиване на хазартна зависимост.” 

                                   Лектори: Светослав Кирилов, терапевтичен директор и        
                                   член на „Солидарност“, клиничен психолог, АРЗ „Солидарност“

                                   Марина Попова, психолог и семеен консултант в НИЛНАХ, 
                                   АРЗ „Солидарност“ 

12:15 - 13:15          Обяд в ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine

13:15 - 14:30          Сесия 3:  Уъркшоп
                                   Работа в малки групи:
                                   Какво затруднява и фрустрира в работната комуникация с
                                   проблемни играчи? 
                                   Обсъждане на типични казуси по време на работата на 
                                   служителите на казина и игрални зали. 
                                   Комуникативни умения и кратки интервенции.
                                   Представяне работата на групите. 
                                   Дискусия и обратни връзки. 
                                   Изводи и обобщения.

                                   Водещи: Светослав Кирилов, терапевтичен директор и 
                                   член на „Солидарност“, клиничен психолог, АРЗ  
                                   „Солидарност“ 

                                   Марина Попова, психолог и семеен консултант в НИЛНАХ, 
                                   АРЗ „Солидарност“



14:30 - 15:30          Сесия 4  - панел „Отговорна игра: обобщение и добри практики“
                                   Оценка на работата за деня. 
                                   Въпроси и отговори.     
                                   Насоки за следващи стъпки.
                                   Закриване.

                                   Модератор: Питър Ремерс, EASG

                                   Говорители: 

                                   Антон Михов, изпълнителен директор, Палмс Меркюр Казино, 
                                   член на фондация „Отговорна игра“

                                   Светослав Кирилов, клиничен психолог, АРЗ 
                                   „Солидарност“

                                   Марина Попова, психолог, АРЗ „Солидарност“  


