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Together We Are Riot
Το σύνθημα #TogetherWeAreRiot μας υπενθυμίζει ότι κανείς Rioter δεν περισσεύει στην 
προσπάθειά μας να πετύχουμε τον στόχο μας: να επικεντρωθούμε στους παίκτες μας 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο. Αυτή η έννοια του «όλοι μαζί» ήταν 
ακόμη πιο ουσιαστική πέρυσι, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς δυσκολίες, από 
μια πανδημία που επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι σφοδρές κοινωνικές αναταραχές, σε μια 
από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας, κατά τη διάρκεια της οποίας κυκλοφορήσαμε 
νέα παιχνίδια και εμπειρίες για τους παίκτες μας. Σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά, κάναμε πολλές 
μεταστροφές και ανοίξαμε νέους δρόμους, ενώ παράλληλα τηρήσαμε τη δέσμευσή μας να 
δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ένταξης και συμπερίληψης ως βασική προτεραιότητα.

Θέλουμε όλοι οι Rioters να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα πάθη και τις δεξιότητές τους και να διοχετεύουν 
αυτή την ενέργεια στη δημιουργία υπέροχων εμπειριών και εμβληματικών παιχνιδιών που ξεχωρίζουν στο είδος που 
ανήκουν. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον που η ένταξη ενεργοποιεί 
τη δημιουργικότητα και η ισότητα ξεκλειδώνει την καινοτομία. Η φετινή αναφορά Διαφορετικότητας και Ένταξης 
εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς: Άνθρωποι, Διαδικασία, Προϊόν και Νοοτροπία.

Αν και αυτή η έκθεση δεν περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία, έχουμε συμπεριλάβει ορισμένες σημαντικές 
πληροφορίες από το 2020, καθώς και κάποια από τα επιτεύγματά μας στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Σε ορισμένους 
τομείς έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο, ενώ σε άλλους έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε ακόμα.

Όμως όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν φιλόξενο χώρο εργασίας όπου όλοι θα 
μπορούν να ξεδιπλώνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Από τότε που ήρθα στη Riot, ποτέ δεν χρειάστηκε να μιλήσω για την επιχειρηματική αξία της Διαφορετικότητας και της Ένταξης. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές στην 
ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στην κουλτούρα μας και του DNA μας ως εταιρεία. Τον χρόνο που μας πέρασε θέσαμε γερά θεμέλια και δημιουργήσαμε 
νέα προγράμματα για την υποστήριξη διαφορετικών απόψεων και προοπτικών, βελτιστοποιήσαμε τις υπάρχουσες διαδικασίες ώστε να είναι ακόμη πιο αμερόληπτες και 
συνεχίζουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την κατεύθυνση που ακολουθεί η εταιρεία. Αν και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του ταξιδιού μας, είμαι πολύ 
υπερήφανη για όσα έχουμε κατορθώσει ως τώρα και είμαι έτοιμη να υποδεχτώ το μέλλον.»
 

Angela R., Επικεφαλής Διαφορετικότητας, 
Διαφορετικότητα και Ένταξη
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Υποεκπροσωπούμενες μειονότητες (ΥΕΜ) = Μαύροι ή Αφροαμερικανοί, Άτομα 
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καταγωγής και Γηγενείς Αμερικανοί ή Αυτόχθονες Αλάσκας στις ΗΠΑ.

Γυναίκες σε όλον τον κόσμο
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Ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης σε ανώτατο 
διοικητικό επίπεδο

Κάθε μέλος της ηγετικής ομάδας μας καλείται να διασφαλίσει ότι εξετάζει ικανό αριθμό υποψηφίων 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν προσλαμβάνουν υψηλόβαθμα στελέχη. Εν μέρει λόγω 
αυτής της πρωτοβουλίας, το 29% των διοικητικών στελεχών μας είναι γυναίκες και το 22% 
υποεκπροσωπούμενες μειονότητες. Πολλά από αυτά τα άτομα κατέχουν νευραλγικές ηγετικές 
θέσεις σε πολλά τμήματα της εταιρείας.

Σύναψη ισχυρών συνεργασιών

Τον περασμένο χρόνο, συνεργαστήκαμε με πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, καθώς και 
κολέγια και πανεπιστήμια που υποστηρίζουν διαχρονικά τη μαύρη κοινότητα, ώστε να έρθουμε 
σε επαφή με νέες δεξαμενές ανθρώπινου δυναμικού και να προσελκύσουμε υποψήφιους με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το 2020 κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συνεργασίες για 
να αυξήσουμε τη συμμετοχή γυναικών και ΥΕΜ στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2021.

Αναπτυσσόμαστε μαζί

Στη Riot, είχα καθοδηγητές και προϊστάμενους που μου πρόσφεραν πολλές 
ευκαιρίες. Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στη Riot, δεν είχα καμία εμπειρία στη 
βιομηχανία των παιχνιδιών, αλλά οι προϊστάμενοί μου δεν το εξέλαβαν αυτό ως 
εμπόδιο για τις προοπτικές μου ή την επαγγελματική μου ανέλιξη. Άνοιξαν πολλές 
πόρτες και με βοήθησαν να αξιοποιήσω ευκαιρίες και δυνατότητες που δεν ήξερα 
ότι ήταν διαθέσιμες για μένα.

Αισθάνομαι πολύ τυχερή που όσο καιρό εργάζομαι εδώ ποτέ μου δεν αισθάνθηκα 
ότι υπήρχε κάποια αυστηρή ιεραρχία στις ομάδες που συμμετείχα. Πάντοτε είχα 
μια θέση στο τραπέζι όταν γινόταν κάποια σημαντική συζήτηση και ένιωθα ότι οι 
απόψεις μου είχαν αξία. Η δουλειά μου έχει διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
το άτομο που είμαι σήμερα και είμαι πολύ υπερήφανη που εργάζομαι στη Riot.»

Grace P., Επικεφαλής Παραγωγής,  
Wild Rift

Δημιουργία μιας ποικιλόμορφης ηγετικής κλίμακας

Η προσέλκυση, η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός ποικιλόμορφου εργατικού 
δυναμικού στη Riot μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε και να καλύψουμε τις 
ανάγκες των παικτών μας σε όλον τον κόσμο.

Το 2020 θέσαμε τρεις γενικούς στόχους: να βελτιώσουμε την εκπροσώπηση, να συνάψουμε 
συνεργασίες που θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε τις διαδικασίες προσλήψεων και να 
δημιουργήσουμε ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους 
Rioters να εξελιχθούν στην εργασία τους.

Όπως και στην περυσινή έκθεση προόδου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 
ότι αυξήσαμε την εκπροσώπηση γυναικών και υποεκπροσωπούμενων μειονοτήτων στη Riot, 
για μια ακόμα φορά. Αν και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα —ιδιαίτερα σε επίπεδο 
διευθυντικών στελεχών— παρατηρούμε ενθαρρυντικές τάσεις στις προσλήψεις και στη 
συνολική εκπροσώπηση.

«

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Το 2020 διοργανώσαμε δύο εξωτερικά προγράμματα ανέλιξης γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. 
Πολλοί Rioters έλαβαν μέρος σε προγράμματα ανέλιξης γυναικών σε ηγετικές θέσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
Wharton School του University of Pennsylvania, Yale School of Management και HEC Paris όπου ανέπτυξαν τις ηγετικές 
τους ικανότητες και διεύρυναν το εξωτερικό δίκτυο επαφών τους.
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Πρωτοβουλία ανέλιξης γυναικών σε ηγετικές θέσεις

Όταν ήρθα στη Riot, δεν υπήρχαν οργανωμένες δομές στις οποίες 
μπορούσαμε να μιλήσουμε σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
ή να βρούμε ομάδες με Rioters που είχαν κοινά βιώματα με εμένα και 
έβλεπαν τον κόσμο με την ίδια οπτική. Τώρα έχουμε προγράμματα 
όπως το Women@Riot όπου εστιάζουμε στη δημιουργία μιας ισχυρής 
κοινότητας γυναικών και δημιουργούμε έναν φιλόξενο χώρο επικοινωνίας. 
Η βιομηχανία των παιχνιδιών εξακολουθεί να είναι ανδροκρατούμενη σε 
μεγάλοι βαθμό, επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα μέρος όπου οι 
γυναίκες νιώθουν ασφαλείς και μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για τις 
εμπειρίες τους, αλλά και να ζητήσουν συμβουλές από άλλα άτομα.

Μου αρέσει πολύ να ακούω τις συγκινητικές 
ιστορίες των γυναικών που εργάζονται στη 
Riot. Ως επικεφαλής του Riot Forge, είναι 
βασική μου προτεραιότητα να υπάρχει 
ποικιλομορφία και εκπροσώπηση στην ομάδα 
μου και χαίρομαι πολύ που τα μισά μέλη της 
ομάδας είναι γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό 
να καλλιεργούμε τη διαφορετικότητα, γιατί 
κάνει την ομάδα μας πιο ισχυρή και μας βοηθά 
να κατανοήσουμε καλύτερα τους παίκτες για 
τους οποίους δημιουργούμε τα παιχνίδια μας, 
οι οποίοι είναι κι αυτοί εντελώς διαφορετικοί 
μεταξύ τους.»

Leanne L., Διευθύντρια,  
Επικεφαλής του Riot Forge
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Επαγγελματική ανάπτυξη για γυναίκες 
και Rioters διαφορετικών φύλων

Ένα από τα πάγια αιτήματα των γυναικών και των ατόμων διαφορετικών φύλων στη Riot ήταν η δημιουργία 
περισσότερων ευκαιριών ανάπτυξης, επικοινωνίας και εξέλιξης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Η πρωτοβουλία Women@Riot σκοπεύει να πετύχει ακριβώς αυτό —να υποστηρίξει την επαγγελματική 
και προσωπική ανάπτυξη των γυναικών και των Rioters που προσδιορίζονται με διαφορετικά φύλα. Θέλουμε 
να δημιουργήσουμε μια κοινότητα και μια σειρά από προγράμματα όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να λάβουν καθοδήγηση και εκπαίδευση και να διευρύνουν τα προσωπικά τους 
δίκτυα και τις επαφές τους.

Αναπτυσσόμαστε μαζί



Συνεχίζουμε να ενσωματώνουμε δικλείδες
διαφορετικότητας σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού.

Όσον αφορά τις μετρήσεις απόδοσης, οι ομάδες Ανάλυσης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
το Νομικό Τμήμα συνεργάζονται μεταξύ τους για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά 
την ισότιμη ένταξη των φύλων και των υποεκπροσωπούμενων μειονοτήτων. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων απόδοσης εξετάζονται διεξοδικά από μια ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία ασχολείται 
αποκλειστικά με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε στους τομείς της Διαφορετικότητας και της 
Ένταξης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες διαχείρισης απόδοσης είναι δίκαιες και συνεπείς.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με έναν ανεξάρτητο οργανισμό που ειδικεύεται σε θέματα ισότητας, 
ο οποίος διενεργεί ελέγχους ισότητας ανά εξάμηνο και ελέγχει τις μισθολογικές παροχές και τα 
αποτελέσματα των προαγωγών σε όλη την εταιρεία. Για άλλη μια χρονιά, διαπιστώσαμε ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές από στατιστικής άποψης όσον αφορά τις μισθολογικές παροχές και τις 
προαγωγές γυναικών και υποεκπροσωπούμενων μειονοτήτων.

Προοδεύουμε μαζί

Το 2020, η Riot τήρησε τις δεσμεύσεις της για ένταξη και ισότητα στις μισθολογικές παροχές και τις διαδικασίες διαχείρισης των εργαζομένων. Είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές από στατιστικής άποψης όσον αφορά τους μισθούς των γυναικών και των 
υποεκπροσωπούμενων μειονοτήτων. Επίσης, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αναβάθμιση των διόδων ανέλιξης των γυναικών στη Riot με την 
προσφορά προγραμμάτω καθοδήγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης για γυναίκες.»

Hollie D., Αντιπρόεδρος,  
Ανθρώπινο δυναμικό

«



Πιστεύουμε ότι η ένταξη απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
όπου όλοι οι Rioters μπορούν να ξεδιπλώσουν τις υπερδυνάμεις τους. Η ενταξιακή νοοτροπία της Riot θα μας διαφοροποιήσει σε μια 
εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία και θα μας αναδείξει σε έναν από τους καλύτερους εργοδότες της αγοράς. Παράλληλα, πιστεύουμε 
ότι η ένταξη είναι μια δυναμική έννοια και πρέπει να την επιδιώξουμε ενεργά. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να ελέγξουμε σωστά 
την πρόοδό μας, τόσο από ποσοτικής άποψης —με τη μέτρηση δεδομένων— όσο και από ποιοτικής άποψης, ακούγοντας προσεκτικά τα 
σχόλια των Rioters.

Φέτος δημιουργήσαμε έναν Δείκτη Ένταξης της Riot. Ο δείκτης καθορίζεται από ερωτήσεις που κάναμε προηγουμένως σε Rioters, οι 
οποίες περιγράφουν μια αποτελεσματική εμπειρία ένταξης. Αυτός ο δείκτης θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την πρόοδό μας στην 
καλλιέργεια ενός φιλόξενου περιβάλλοντος εργασίας με έμφαση στην ένταξη.

Μαζί είμαστε πιο δυνατοί

Η Riot Noir με βοήθησε να ανακαλύψω έναν νέο τρόπο να ηγούμαι και να 
αλληλεπιδρώ με άλλα άτομα στην εταιρεία που δεν ανήκουν συνήθως στον τομέα 
μου. Αυτό το περιβάλλον γόνιμης επικοινωνίας δεν το έχω δει σε άλλες εταιρείες. 
Δημιουργούμε μια εκπληκτική κοινότητα που μας επιτρέπει να ανακαλύπτουμε 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να έχουμε την πρόσβαση που χρειαζόμαστε για να 
εξομαλύνουμε τυχόν ανισότητες. Η Riot Noir και οι υπόλοιπες Ομάδες Ταυτότητας 
των Rioters κάνουν την εταιρεία μας ισχυρότερη και αυτό περνάει και στην 
κοινότητα που βελτιώνεται σταδιακά. Είναι ένας κύκλος θετικής, μακροπρόθεσμης 
αλλαγής και είναι πολύ συναρπαστικό να παρακολουθείς τον αντίκτυπο που 
προκαλεί, εντός και εκτός της εταιρείας.»

Joshua P., Επικεφαλής Προγραμματισμού,  
Ομάδα Φαραγγιού των Επικαλεστών

« Το Συμβούλιο των Rioters

Το Συμβούλιο των Rioters αποτελείται από Rioters από 
διάφορα τμήματα της εταιρείας που συμβουλεύουν 
την Επικεφαλής Διαφορετικότητας σε θέματα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την νοοτροπία μας. Είναι μια 
ομάδα που υπερασπίζεται τη Διαφορετικότητα και την 
Ένταξη, η οποία εντοπίζει προληπτικά ευκαιρίες και 
πιθανές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε 
την πορεία μας προς την επίτευξη των στόχων μας. 
Το Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε δύο εβδομάδες για 
να καταστρώσει, να προωθήσει και να υλοποιήσει 
στρατηγικές που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε 
πιο γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά 
τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την εργασιακή 
κουλτούρα σε όλη τη Riot.
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για όλα τα δημογραφικά

Δείκτης
Συμπερίληψης Riot

σταθερά στο



Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι εδώ, δεν είχαμε Ομάδες Ταυτότητας. Δεν είχαμε καν ομάδα Διαφορετικότητας 
και Ένταξης. Από τότε, έχω δει να ενισχύονται σε εκθετικό βαθμό οι προσπάθειες υποστήριξης, αποδοχής και 
μάθησης στη Riot, τόσο από Rioters όσο και από διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη και αυτή ανάπτυξη 
είναι πραγματικά συναρπαστική. Φυσικά και κάνουμε λάθη και σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι, αλλά αυτό που 
εκτιμώ προσωπικά είναι η προθυμία μας να διδαχτούμε από τα λάθη μας.»

Alex Q., Διευθυντής προγράμματος,  
Ανθρώπινο δυναμικό

«

Οι ομάδες πόρων εργαζομένων μας —ή Ομάδες Ταυτότητας των Rioters, όπως μας αρέσει να τις αποκαλούμε— 
δημιουργήθηκαν για να μας παρέχουν πληροφορίες και διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις ευκαιρίες και 
τις δυσκολίες ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενσωματώνει τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Επίσης, 
επιτρέπουν στους Rioters να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους για να αναδείξουν τη διαφορετικότητά τους, να 
συμβάλουν στη γνήσια εκπροσώπηση διαφορετικών ομάδων στα παιχνίδια μας και να δημιουργήσουν ισχυρούς 
δεσμούς με τους συναδέλφους τους στη Riot, αλλά και με τους παίκτες. Οι Ομάδες Ταυτότητας συνεισφέρουν 
ενεργά στη δημιουργία μιας φιλόξενης κοινότητας εντός και εκτός της εταιρείας με τις συμβουλές που 
προσφέρουν, αλλά και με τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους.

Με την υποστήριξη ενός ηγετικού στελέχους, κάθε Ομάδα Ταυτότητας δημιουργεί ένα ετήσιο 
σχέδιο δραστηριοτήτων που εστιάζει σε τρεις τομείς: στους Rioters, στην επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα και στην κοινότητα. Σήμερα έχουμε έξι Ομάδες Ταυτότητας στη Riot:

Filipinos At Riot: Αποστολή της ομάδας είναι να ενισχύσει, να ενώσει και να αναδείξει τα άτομα από τις Φιλιππίνες 
που εργάζονται στη Riot και στην κοινότητα παικτών του κόσμου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο 
της ομάδας σε συνεργασία με μια ομάδα Rioters από την Ασία και τα νησιά του Ειρηνικού για τον εορτασμό του 
Μήνα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ασιατών Αμερικανών και Κατοίκων Νησιών του Ειρηνικού,  διαβάστε αυτό  
το άρθρο.

Rainbow Rioters: Αποστολή τους είναι η υποστήριξη κοινοτήτων και προϊόντων φιλικών προς τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ 
εντός και εκτός της Riot. Η ομάδα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην υποστήριξη και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στη Riot. Το όραμά τους για το μέλλον είναι ότι η Riot θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη 
μεταστροφή της βιομηχανίας παιχνιδιών, ώστε να γίνει πιο ασφαλής, φιλόξενη και αντιπροσωπευτική για την 
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Δείτε τις πρωτοβουλίες των Rainbow Rioters για τον εορτασμό του Μήνα Υπερηφάνειας τα 
τελευταία χρόνια. 

Riot Alliance of Diverse Genders: Η αποστολή της ομάδας είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα άτομα 
όλων των φύλων συμπεριλαμβάνονται και εκπροσωπούνται στα προϊόντα της Riot. Η ομάδα περιλαμβάνει 
ταυτοφυλικές γυναίκες, άτομα μη δυαδικού φύλου και διεμφυλικά άτομα σε μια κοινότητα με στόχο τη σύσφιξη 
των σχέσεων, την προσωπική εξέλιξη και την προσέγγιση των παικτών.

Riot Noir: Αποστολή της ομάδας είναι η ενίσχυση της φωνής της μαύρης κοινότητας και η βελτίωση της 
εκπροσώπησης στη Riot εντός και εκτός των προϊόντων. Τα μέλη της ομάδας υποστηρίζουν την επαγγελματική 
ανάπτυξη, ενισχύουν τη συνεργασία με την κοινότητα και ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και τη σύσφιξη των 
δεσμών μεταξύ διαφορετικών ομάδων εργασίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες της Riot Noir
για τον εορτασμό του Μήνα Μαύρης Ιστορίας, διαβάστε αυτό το άρθρο.

Riot Unidos: Αποστολή της ομάδας είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για Rioters της 
Λατινοαμερικάνικης κοινότητας και τους συμμάχους τους, η οποία προωθεί την αυξημένη προβολή της 
κοινότητας, τη σύσφιξη των πολιτισμικών δεσμών, την κοινωνική δράση και τη θετική αλλαγή σε όλη τη 
Riot Games.

Veterans@Riot: Αποστολή της ομάδας είναι η υποστήριξη των βετεράνων Rioters και των συμμάχων τους, 
βελτιώνοντας την εκπροσώπηση στα παιχνίδια και στην ψυχαγωγία. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου τα διαφορετικά υπόβαθρα των βετεράνων θα αναγνωρίζονται με 
τον σωστό τρόπο. Η ομάδα προσφέρει τις υπηρεσίες της όποτε χρειάζεται κάποια μεσολάβηση μεταξύ των 
βετεράνων και της Riot.

Ομάδες Ταυτότητας των Rioters

Σε αναγνώριση της συνεισφοράς και της απόδοσης των Ομάδων Ταυτότητας και του Συμβουλίου των Rioters, τα 
στελέχη που είναι υπεύθυνα για αυτές τις πρωτοβουλίες ανταμείφθηκαν με μπόνους για το σημαντικό τους έργο 
στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης στη Riot.

Μαζί είμαστε πιο δυνατοί

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Η δέσμευση της διοίκησης για Διαφορετικότητα και Ένταξη

Πιστεύουμε ότι όλοι συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας ένταξης, αλλά τα ηγετικά μας στελέχη κατευθύνουν αυτήν την 
προσπάθεια και πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένα στις πρωτοβουλίες μας για Διαφορετικότητα και Ένταξη. Πέρυσι εφαρμόσαμε για 
πρώτη φορά την Κάρτα Αξιολόγησης Διαφορετικότητας και Ένταξης, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και 
της ένταξης σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. Κάθε διοικητικό στέλεχος της εταιρείας είναι υπεύθυνο για προγράμματα ενεργειών που 
αξιολογούν την πρόοδο των προσπαθειών μας στους τομείς της διαφορετικότητας και της ένταξης, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.

Αυτά τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν τα εξής:

Η διαφορετικότητα και η ένταξη απαιτούν εξάσκηση. Είναι σαν τη 
γυμναστική, δεν μπορείς να κάνεις κάτι μία φορά και να περιμένεις ότι 
θα είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Αν θέλεις να δεις αποτελέσματα, 
πρέπει να ασκείσαι τακτικά. Το ίδιο ισχύει και για τις προσπάθειες 
ενσωμάτωσης διαφορετικότητας και ένταξης στη δουλειά μας, εδώ 
στη Riot. Η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
διαφορετικότητας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: στα άτομα που 
προσλαμβάνουμε, στις συνεργασίες μας και, τελικά, στις ιστορίες 
που αφηγούμαστε.

Εξετάζουμε διαρκώς ποιοι θέλουμε να είμαστε ως εταιρεία, ηγετικά 
στελέχη και ως Rioters. Αυτά τα ερωτήματα και η προσωπική 
ευθύνη του καθενός μας για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού 
περιβάλλοντος εργασίας και των καλύτερων δυνατών προϊόντων 
αποτελούν μέρος της ταυτότητάς μας ως εταιρεία. Θα συνεχίσουμε 
να προκαλούμε τους εαυτούς μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι και 
αυτό είναι που κάνει τη Riot να ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου. Αν και 
αναπτυσσόμαστε ραγδαία, παραμένουμε πιστοί στην ηθική μας πυξίδα, 
προσπαθώντας διαρκώς να δημιουργήσουμε μια εργασιακή κουλτούρα 
που μας κάνει υπερήφανους, ώστε να μπορούμε κατά συνέπεια να 
προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες στους παίκτες.»

Shauna S.,  Πρόεδρος, 
Riot Entertainment

«
•  Τριμηνιαίες συναντήσεις με κάθε στέλεχος για έλεγχο 

προόδου και 
 
 

• Ετήσιες αξιολογήσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και την Επικεφαλής Διεύθυνσης Διαφορετικότητας των 
αποτελεσμάτων κάθε ομάδας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 
στην ετήσια διαδικασία σχεδιασμού της εταιρείας

Μαζί είμαστε πιο δυνατοί



Μαζί αλλάζουμε τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών
Αποστολή μας είναι να φέρουμε την αλλαγή, όχι μόνο στη Riot, αλλά και σε ολόκληρο τον κλάδο μας στον βαθμό 
που μπορούμε. Ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί αμέσως, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε 
να προσπαθούμε μακροπρόθεσμα.

Σε ό,τι κάνουμε, οι παίκτες βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο και πιστεύουμε ότι η ευρεία εκπροσώπηση 
διαμορφώνει ουσιαστικά την εμπειρία που βιώνουν με τα παιχνίδια μας. Δεσμευόμαστε να δημιουργούμε παιχνίδια 
που θα έχουν απήχηση στους παίκτες μας τώρα και στο μέλλον, αλλά και στα οποία οι παίκτες θα μπορούν να 
ταυτίζονται με τους χαρακτήρες μας ενώ απολαμβάνουν μια ασφαλή, δεκτική εμπειρία.

Αν το κάνουμε σωστά, πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο φιλόξενη κοινότητα στον χώρο της 
δημιουργίας παιχνιδιών, η οποία θα αγκαλιάσει τα δισεκατομμύρια παικτών σε όλον τον κόσμο που μοιράζονται το 
πάθος μας για παιχνίδι.

 

Για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό, προσεγγίζουμε την ένταξη στα παιχνίδια μας μέσα από το 
πρίσμα της επίτευξης των εξής στόχων:

•  Προσπαθούμε να εκπροσωπούμε παίκτες από όλον κόσμο μέσα από τις ιστορίες και τους 

χαρακτήρες μας. 

• Δημιουργούμε στιγμές που επιτρέπουν στους παίκτες να αναδεικνύουν την προσωπική τους 

  ταυτότητα στα παιχνίδια μας. 

•  Προσφέρουμε στους δημιουργούς μας τα μέσα που χρειάζονται για να προσφέρουν εμπειρίες που 

αγκαλιάζουν όλους τους παίκτες.

Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που αισθάνομαι ότι η εκπροσώπηση 
είναι σημαντική. Πολλές εταιρείες διατυμπανίζουν τη διαφορετικότητά 
τους, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη, αν δει κανείς τα άτομα που έχουν 
στο δυναμικό τους. Στη Riot δεν ισχύει αυτό, γιατί η διαφορετικότητα είναι 
εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι εδώ αισθάνθηκα αμέσως ευπρόσδεκτη και το 
στούντιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να με βοηθήσει να ενσωματωθώ. 
Αμέσως μετά την πρόσληψή μου, με πρόσθεσαν στο κανάλι της ομάδας Riot 
Noir, όπου όλοι με υποδέχθηκαν με χαρά και με έκαναν να αισθανθώ ότι 
ανήκω εδώ.»

Jazmine D., Συντονίστρια Παραγωγής Παιχνιδιού, 
League of Legends

«



Η διαφορετικότητα και η ένταξη δεν επιτυγχάνονται προσφέροντας 
πλεονεκτήματα σε λίγους, αλλά αφαιρώντας τα εμπόδια για όλους. Η πρωτοβουλία 
VCT Game Changers βασίζεται σε αυτή την αρχή, καθώς αναδεικνύει τις 
καλύτερες παίκτριες και ανοίγει ασφαλείς διόδους για τις γυναίκες που θέλουν να 
συμμετέχουν στην αγωνιστική σκηνή. Θέλουμε το VALORANT να γίνει ένα άθλημα 
για όλους, με ένα οικοσύστημα ανταγωνισμού χωρίς διακρίσεις. Η πρωτοβουλία 
Game Changers είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτήν την προσπάθεια.

Μέσα από μια σειρά τουρνουά και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιεργεί τη 
συντροφικότητα και την επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Σε αυτό το ασφαλές, 
φιλόξενο περιβάλλον, οι γυναίκες και τα περιθωριοποιημένα φύλα μπορούν να 
προσηλωθούν σε αυτό που τους αρέσει —να παίζουν τα παιχνίδια μας— και αυτό 
είναι πολύ σημαντικό για ένα αναπτυσσόμενο άθλημα.

“
Το παιχνίδι αλλάζει

Το Game Changers αποτελεί προέκταση της αποστολής της Riot να γίνει η 
εταιρεία παιχνιδιών που είναι πιο κοντά στους παίκτες από οποιαδήποτε άλλη 
στον κόσμο, φέρνοντας τον παίκτη στο προσκήνιο σε ό,τι κάνει. Η Riot και η 
ομάδα του VALORANT είναι προσηλωμένες στον στόχο τους να καλλιεργήσουν 
τον έντονο ανταγωνισμό σε ένα φιλικό, συμπεριληπτικό περιβάλλον όπου οι 
γυναίκες και τα περιθωριοποιημένα φύλα μπορούν να εστιάζουν στο παιχνίδι, 
χωρίς φαινόμενα παρενόχλησης που σχετίζονται με το φύλο.

Πέρα από την ανταγωνιστική παρουσία τους στο παιχνίδι, πρέπει να 
ενθαρρύνουμε κι άλλες γυναίκες να εργαστούν σε όλα τα επίπεδα της 
βιομηχανίας των παιχνιδιών και των οικοσυστημάτων των Esports, 
προσφέροντας τις δικές τους φωνές, εμπειρίες και γνώσεις. Αυτό ακριβώς 
προσπαθούν να πετύχουν προγράμματα όπως το Game Changers.»

Anna D., VP, Επικεφαλής Παραγωγής, 
VALORANT

Μαζί αλλάζουμε τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών

33.000
θεατές παρακολούθησαν το πρώτο

τουρνουά VCT Game Changers

Πάνω από



« Όταν η Ομάδα Αφήγησης μου ζήτησε να λάβω μέρος στη δημιουργία 
του πολιτισμικού υπόβαθρου της Raze, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για 
εμένα. Μου έκανε εντύπωση ότι η ομάδα προσπάθησε να συμπεριλάβει 
πραγματικά άτομα από τη Βραζιλία στη διαδικασία σχεδιασμού, για να 
πετύχει ακόμη πιο αυθεντικά αποτελέσματα. Μου εξήγησαν αναλυτικά 
ποια ήταν η Raze και ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα του χαρακτήρα 
της και μετά συζητήσαμε για συγκεκριμένες περιοχές της Βραζιλίας και 
ποια θα έπρεπε να είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της, σύμφωνα με αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Η κοινότητα της Βραζιλίας αντέδρασε πολύ θετικά στην 
αποκάλυψη της Raze και πολλοί παίκτες μάς είπαν ότι αισθάνονται ότι 
εκπροσωπούνται στο παιχνίδι σωστά και με σεβασμό. Αισθάνομαι πολύ 
ωραία που η χώρα μου εκπροσωπείται σε ένα προϊόν ευρείας απήχησης 

που παρουσιάζει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά μας σε όλον τον κόσμο. 
Νιώθω ευγνωμοσύνη που έλαβα μέρος 
σε κάτι τέτοιο.»

Nathalia M.,  
Παραγωγός Τοπικής Προσαρμογής II,
Υπηρεσίες Δημιουργίας

Μαζί αλλάζουμε τον χώρο των 
βιντεοπαιχνιδιών

Οι αρχές της Διαφορετικότητας και της Ένταξης ενσωματώνονται σε όλα τα επίπεδα δημιουργίας στη Riot, από τα αρχικά στάδια της 
ανάπτυξης νέων προϊόντων μέχρι τη διαδικασία έγκρισης. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας και διασφαλίζουμε 
τα καλύτερα δυνατά προϊόντα σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.

Τον προηγούμενο χρόνο, μπορούμε να ισχυριστούμε με υπερηφάνεια ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε χαρακτήρες που 
εκπροσωπούν καλύτερα τους παίκτες μας σε όλον τον κόσμο, καθώς εκφράζουν πολλές διαφορετικές φυλές, φύλα και σεξουαλικούς 
προσδιορισμούς. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα παραδείγματα Ηρώων όπως οι Ρελ, Σεραφίν, Ακσάν και Σαμίρα (League of Legends), 
Followers όπως οι Tyari the Traveler, Shomi the Dropboarder και Legion Veteran (Legends of Runeterra) και Agents όπως οι Phoenix, Astra, 
Reyna, Raze και Yoru (VALORANT).

Οι Rioters νοιάζονται για τα προϊόντα που δημιουργούν και προσπαθούν να εκπροσωπούν με αυθεντικό τρόπο τους παίκτες και τις 
κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Η Διαφορετικότητα και η Ένταξη επηρεάζουν οτιδήποτε κάνουμε. Για παράδειγμα, οι δημιουργοί της 
Σέννα συμπεριέλαβαν τη Riot Noir στη διαδικασία σχεδιασμού, ενώ υποστηρίξαμε τους Rainbow Rioters σε μια σειρά πό ενέργειες εντός 
του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας. Επίσης, Rioters από όλον τον κόσμο συμμετέχουν στη δημιουργία των agents 
του VALORANT, ώστε να διασφαλίσουμε την αυθεντική εκπροσώπηση διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.

Φέτος ολοκληρώσαμε επίσης τον Οδηγό Ανάπτυξης Προϊόντων με Γνώμονα τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη. Ο οδηγός βοηθάει 
τους νέους Rioters που εργάζονται σε όλα τα προϊόντα μας να εξοικειωθούν με τις αρχές της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στη 
δημιουργική διαδικασία.

Διεύρυνση της εκπροσώπησης εντός των παιχνιδιών

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Πρόγραμμα Underrepresented Founders (URF)

Πέρυσι δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία Underrepresented Founders Program (URF) για την αντιμετώπιση 
της διαχρονικής φυλετικής αδικίας κατά της μαύρης κοινότητας. Στόχος του προγράμματος ήταν η προσφορά 
10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ενίσχυση των ιδρυτών νέων επιχειρήσεων και εταιρειών στην 
κοινότητα του gaming από υποεκπροσωπούμενες μειονότητες. Τη χρονιά που μας πέρασε εντοπίσαμε μια 
σειρά από ταλαντούχους επιχειρηματίες που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματα και έχουμε χορηγήσει 
ήδη πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες νεοφυείς εταιρείες και προγράμματα. Το 30% αυτής της 
επένδυσης χορηγήθηκε σε επιχειρηματίες της μαύρης κοινότητας, ενώ τουλάχιστον το 50% δόθηκε σε γυναίκες 
επιχειρηματίες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Μετά την αρχική μας δέσμευση, έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση και έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε 
επιπλέον 1,6 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα οικονομικής υποστήριξης και καθοδήγησης για δημιουργούς 
παιχνιδιών σε γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το πρόγραμμα URF 
έχει ανακοινώσει ήδη συνεργασίες με τους οργανισμούς WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st και 
The Last Gameboard. Για να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους οργανισμούς και τη δουλειά που γίνεται μέσω 
του προγράμματος για την υποστήριξη δημιουργών που έχουν περιθωριοποιηθεί στις τοπικές τους κοινότητες, 
διαβάστε αυτό το άρθρο.

Κοινωνικός αντίκτυπος 

ΤΟ 2020, η Riot πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μέσω του Ταμείου Κοινωνικού Αντίκτυπου για την
αναμόρφωση της δικαιοσύνης σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών, τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων 
που ανήκουν σε μειονότητες, τη δημιουργία ευκαιριών για ομάδες που έχουν ανεπαρκή εκπροσώπηση στον 
κλάδο μας και για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στο εργατικό δυναμικό. Επίσης, 
συνεργαστήκαμε με τη με τη Riot Noir, την ομάδα υποστήριξης των Αφροαμερικανών εργαζομένων μας για 
τη χορήγηση δωρεών συνολικού ύψους 50.000 δολαρίων ΗΠΑ στους οργανισμούς ACLU Foundation και The 
Innocence Project και αναζητούμε νέους οργανισμούς που μπορούμε να υποστηρίξουμε οικονομικά το 2021. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Κοινωνικού Αντίκτυπου της και το έργο της για την αντιμετώπιση 
συστημικών ζητημάτων και τη μακροπρόθεσμη θετική αλλαγή στην κοινότητά μας, μπορείτε να διαβάσετε την 
Ανασκόπηση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2020. 

Τον Ιούνιο του 2020, μετά τη δολοφονία του George Floyd, ανακοινώσαμε τη δέσμευσή μας για θετική αλλαγή. Πέρα από 
τις πρωτοβουλίες της ομάδας Διαφορετικότητας και Ένταξης, συνεργαστήκαμε με τις ομάδες Κοινωνικού Αντίκτυπου και 
Εταιρικής Ανάπτυξης σε δύο σημαντικά έργα:

Συνεργαζόμαστε για την υποστήριξη της 
Πρωτοβουλίας Φυλετικής Ισότητας 

Μαζί αλλάζουμε τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών
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https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


Η ενοχλητική συμπεριφορά εντός του παιχνιδιού, με τη μορφή της 
παρενόχλησης στη συνομιλία και στη φωνητική συνομιλία, όπως 
και άλλες βλαβερές ενέργειες των παικτών αποτελούν διαχρονική 
πρόκληση —όχι μόνο για τη Riot, αλλά για ολόκληρο τον κλάδο.

Το τελευταίο έτος, έχουμε μοιραστεί μαζί σας πληροφορίες από 
την Ομάδα Δυναμικής και Συμπεριφοράς Παικτών για ολόκληρο 
τον κλάδο των παιχνιδιών. Έχουμε μιλήσει σε εκδηλώσεις 
όπως το Game Developers Conference, έχουμε έρθει σε επαφή 
με οργανώσεις του κλάδου όπως οι Fair Play Alliance και 
Entertainment Software Association και έχουμε αλληλεπιδράσει 
απευθείας με τους παίκτες με τακτικές ενημερώσεις (όπως αυτή 
για το League of Legends και αυτή για το VALORANT).  

Επιπλέον, συνεργαστήκαμε με τους οργανισμούς Fair Play Alliance 
και Anti-Defamation League για τη χρηματοδότηση
της ανάπτυξης του Πλαισίου Ενοχλητικής και Βλαβερής 
Συμπεριφοράς στα Online Παιχνίδια. Στόχος αυτού του πλαισίου 

είναι να εφοδιάσουμε τους δημιουργούς παιχνιδιών με μια κοινή 
γλώσσα η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση των ενοχλητικών 
και βλαβερών συμπεριφορών στα παιχνίδια. Παράλληλα, 
προσφέρουμε συμβουλές για την αντιμετώπιση, τον περιορισμό ή 
την εξάλειψη αυτών των εμπειριών.

Η Ομάδα Δυναμικής και Συμπεριφοράς Παικτών της Riot 
εφαρμόζει αυτές τις αρχές σχεδιασμού σε όλα τα παιχνίδια της 
Riot και παρέχει υπηρεσίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για 
την υποστήριξη των υγιών αλληλεπιδράσεων μεταξύ παικτών, 
τη μείωση της ενοχλητικής συμπεριφοράς και την ενθάρρυνση 
και την υποστήριξη ενός υγιούς τρόπου παιχνιδιού. Η Ομάδα 
Δυναμικής και Συμπεριφοράς Παικτών σχεδιάζει επίσης 
λειτουργίες και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα 
παιχνίδια, όπως είναι το σύστημα αξιολόγησης αναφορών 
παικτών της Riot και συμβουλεύει τις ομάδες των σχεδιαστών του 
παιχνιδιού σχετικά με αυτές τις αρχές σχεδιασμού από το στάδιο 
της σύλληψης μέχρι το στάδιο της εφαρμογής.

Η Ομάδα Δυναμικής και Συμπεριφοράς 
Παικτών επενδύει σε πολλούς τομείς 
δράσης προκειμένου να αντιμετωπίσει 
την ενοχλητική συμπεριφορά σε όλα τα 
παιχνίδια της Riot:

Είναι πολύ σημαντικό για εμένα, ως επικεφαλής μιας ομάδας που καλείται να 
προωθήσει τις υγιείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ παικτών, να περιορίσει την ενοχλητική 
συμπεριφορά και να ενθαρρύνει το υγιές παιχνίδι, να έχω στην ομάδα μου άτομα με 
παραστάσεις με διαφορετικές πολιτιστικές, εμπειρίες και προσωπικές ταυτότητες. 
Το πρόγραμμα Διαφορετικότητας και Ένταξης της Riot με έχει βοηθήσει να 
δημιουργήσω και να διατηρήσω μια ομάδα στην οποία εκπροσωπούνται πολλές 
διαφορετικές απόψεις. Καθώς συνεργαζόμαστε με τις ομάδες των παιχνιδιών 
για την εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού που καθορίζει η Ομάδα Δυναμικής και 
Συμπεριφοράς, αυτή η ποικιλομορφία στην ομάδα μας μεταφράζεται σε καλύτερες 
εμπειρίες για τους παίκτες.»

Paul S., Sr. Διευθυντής Προϊόντος, 
Ομάδα Δυναμικής και Συμπεριφοράς Παικτών

«

Αντιμετώπιση της ενοχλητικής συμπεριφοράς

Ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης φωνητικής 
επικοινωνίας για την καλύτερη διαχείριση των ενοχλητικών φωνητικών 
συνομιλιών στα παιχνίδια μας

Συνεχίζει τη βελτίωση των συστημάτων εντοπισμού μας, ιδιαίτερα τα 
συστήματα ελέγχου ονομάτων και αξιολόγησης συνομιλιών, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη βελτίωση του εντοπισμού όρων που σχετίζονται με την 
ατομική ταυτότητα

Συνεργάζεται με την Πρωτοβουλία Κάρμα και τις ομάδες Υποστήριξης 
Παικτών της Riot για την υποστήριξη της Crisis Text Line (CTL) για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά. Η CTL προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίας 
μέσω SMS σε παίκτες στη Βόρεια Αμερική που στέλνουν μήνυμα κειμένου 
στο 741741 με τη λέξη-κλειδί RIOT. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ευκαιρίες 
για να προσφέρουμε υπηρεσίες αυτού του τύπου και σε άλλες περιοχές.

Μαζί αλλάζουμε τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών

Συνεργάζεται με τα στούντιο της Riot με στόχο την εμβάθυνση των 
συμβουλών και των αξιολογήσεων στα πλαίσια του ελέγχου ετοιμότητας 
των παιχνιδιών σε συγκεκριμένα σημεία της ανάπτυξης

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Όταν ιδρύθηκε η εταιρεία μας πριν από δεκαπέντε χρόνια, στόχος μας 
ήταν η δημιουργία ενός παιχνιδιού όπου οι παίκτες θα έπαιζαν μαζί 
χωρίς διακρίσεις και θα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Σήμερα, 
απασχολούμε πάνω από 3.000 Rioters σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι 
διαμορφώνουν αυτήν την αποστολή για τα δεκαπέντε χρόνια που θα 
ακολουθήσουν και ακόμη παραπέρα.

Χαιρόμαστε με τις επιτυχίες μας, μαθαίνουμε από τα σφάλματά μας και 
εξακολουθούμε να θέτουμε υψηλούς στόχους για να γίνουμε μια σπουδαία 
εταιρεία για τους παίκτες και τους Rioters. Το 2020 μάς δίδαξε ότι 
μπορούμε να πετύχουμε εκπληκτικά πράγματα με τρομερές αντιξοότητες. 
Πέρυσι γίναμε μια εταιρεία που υποστηρίζει πολλά παιχνίδια, αντί για μόνο 
ένα. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, ούτε ομαλή, αλλά ποτέ δεν πάψαμε να 
μαθαίνουμε, να ακούμε και να βελτιωνόμαστε.

Τέλος, πέρυσι τιμηθήκαμε με μια σημαντική διάκριση, όταν η Riot 
πιστοποιήθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης, όπως επιβεβαιώνει και το 94% 
των Rioters που κρίνουν θετικά το περιβάλλον εργασίας τους. Επίσης, 
ήταν μεγάλη μας τιμή που βραβευτήκαμε με το Financial Times Diversity 
Award, μια διάκριση από ένα από τα σημαντικότερα έντυπα του χώρου, 
μετά από έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος 100.000 εργαζόμενοι από 
15.000 εταιρείες, με θέμα τις προσπάθειες των εταιρειών όσον αφορά την 
προώθηση της διαφορετικότητας σε κάθε μορφή της. Πιο πρόσφατα, τον 
Ιούλιο του 2021, συμπεριληφθήκαμε στη λίστα του Fortune με τους 100 
καλύτερους χώρους εργασίας για millenials. Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που οι Rioters απολαμβάνουν τα οφέλη μιας εξελιγμένης κουλτούρας 
εργασίας, αλλά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσφέρουμε ένα 
πλαίσιο εργασίας όπου οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν και να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.

#TogetherWeAreRiot




