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Împreună suntem Riot
#TogetherWeAreRiot este un strigăt de luptă care ne reamintește că este nevoie ca toți 
Rioterii să colaboreze pentru a ne îndeplini misiunea de a fi compania de jocuri care 
pune cel mai mare accent pe comunitatea jucătorilor din lume. Tema ‘’împreună’’ a avut o 
importanță și mai mare anul trecut, când ne-am confruntat cu turbulențe fără precedent, 
de la o pandemie mondială la tulburări sociale, toate în mijlocul celui mai semnificativ an 
al nostru, în care am lansat jocuri și experiențe noi pentru jucători. Într-un an ca niciun 
altul, ne-am reorientat adesea și am ne-am croit noi căi, dar în permanență ne-am păstrat 
angajamentul de a crea o cultură a includerii și a apartenenței ca prioritate mereu constantă.

Ne străduim să facem din Riot un cămin în care Rioterii să-și poată canaliza pasiunile și talentele spre crearea 

de experiențe minunate și de jocuri emblematice pentru jucători. Pentru a reuși, trebuie să asigurăm un mediu 

în care includerea stimulează creativitatea, iar echitatea încurajează inovarea. Raportul de anul acesta privind 

diversitatea și includerea se axează asupra a patru zone-cheie: Resurse umane, Proces, Produs și Cultură.

Deși acest raport nu este cuprinzător, am inclus câteva momente-cheie notabile din 2020, precum și unele 

dintre realizările noastre din prima jumătate a anului 2021. În unele zone, am înregistrat progrese mari, iar în 

altele încă mai avem de lucru.

Dar împreună vom continua să avansăm și să ne asigurăm că suntem un loc de muncă unde oricine este 

binevenit și unde toată lumea se poate manifesta plenar prin ceea ce face.

“ De când m-am alăturat Riot, nu a trebuit niciodată să pledez în favoarea diversității și includerii folosind argumente comerciale. În schimb, ne-am concentrat 

asupra modalităților de a ne asigura că diversitatea și includerea sunt esențiale pentru cultura noastră și fac parte din ADN-ul nostru. Anul trecut, am 

continuat să ne construim fundația și am creat noi programe care încurajează perspectivele diversificate, am optimizat procesele existente pentru a ajunge la 

o mai mare echitate și am extins platformele pentru a continua să fim responsabili pentru direcția companiei. Deși suntem încă la începutul călătoriei noastre, 

sunt mândră de ceea ce am realizat până acum și rămân plină de energie pentru ceea ce urmează.’’

 

Angela R., director de diversitate,   
Diversitate și includere
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Integrarea diversității și includerii la vârf

Fiecare membru al echipei de conducere este responsabil cu intervievarea unui grup 

diversificat de candidați pentru fiecare angajare într-o funcție de nivel superior pe care o 

efectuează. Datorită și acestei inițiative legate de diversitate, astăzi, 29% din echipa noastră 

de conducere este alcătuită din femei și 22% din minorități slab reprezentate, inclusiv 

angajați-cheie în funcții de conducere din mai multe departamente.

Crearea de parteneriate puternice

De-a lungul ultimului an, am construit relații cu o varietate de organizații diversificate și de 

universități și colegii istoric afro-americane (UCIA), obținând astfel acces la noi resurse de 

talente și îmbunătățindu-ne abilitatea de a atrage rezerve diversificate de candidați. În 2020, 

am reușit să valorificăm aceste parteneriate pentru a mări participarea femeilor și a MSR-

urilor în programul nostru de practică pe anul 2021.

Am avut mulți mentori și manageri la Riot care mi-au oferit multe oportunități. 

Când am început să lucrez la Riot, nu aveam deloc experiență în industria 

jocurilor, dar managerii mei nu au lăsat asta să-mi afecteze potențialul sau 

traiectoria carierei. Mi-au deschis multe uși și m-au încurajat să profit de 

oportunități și de căi pe care nu le crezusem niciodată posibile pentru mine.

Mă simt norocoasă că, în tot timpul petrecut aici, n-am simțit niciodată 

că există vreun fel de ierarhie în echipele mele, și în schimb am simțit 

întotdeauna că am un cuvânt de spus și că părerile mele sunt apreciate. 

Munca mea a contribuit în mare măsură la formarea mea ca persoana care 

sunt azi și sunt foarte mândră că sunt la Riot.’’

Grace P., manager producție,  
Wild Rift

“
Construirea unei rețele de conducere 

Atragerea, dezvoltarea și păstrarea unui amestec diversificat de Rioteri la 
toate nivelurile ne permite să înțelegem și să reprezentăm nevoile bazei 
noastre globale de jucători.

În 2020, am avut trei obiective la nivel înalt: să facem progrese în ceea ce privește 

reprezentarea, să construim parteneriate pentru a ne mări rezervele de recrutare și să 

creăm oportunități și instrumente de dezvoltare profesională menite să-i ajute pe Rioteri 

să se orienteze în scopul creșterii în carieră.

La fel ca în raportul privind progresul de anul trecut, suntem mândri să vă împărtășim că 

am mărit din nou reprezentarea femeilor și minorităților slab reprezentate (MSR) la Riot. 

Deși încă mai avem multe de făcut – în special la nivelul director+ – suntem încurajați de 

tendințele din angajare și reprezentarea generală.

Împreună creștem

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


Împreună creștem

În 2020, am testat două programe externe de conducere pentru femei în S.U.A. și în Europa. Rioterii au participat 

la programe pentru femei în posturi de conducere executivă din cadrul The Wharton School a Universității din 

Pennsylvania, a Yale School of Management și a HEC Paris, pentru a-și îmbunătăți competențele de conducere și 

pentru a-și extinde rețelele externe.

Inițiativa pentru femei în posturi de conducere executivă

Când m-am angajat la Riot, nu existau locuri în care să poți discuta 

despre provocări sau să poți găsi grupuri de Rioteri care să 

înțeleagă lucrurile pe care le trăiam eu și perspectiva mea. Acum 

avem programe precum Women@ Riot, în cadrul cărora ne axăm 

pe construirea unei comunități puternice de femei și pe crearea 

unui spațiu în care să ne putem reuni. Industria de gaming este în 

continuare axată în mare parte pe bărbați, așa că este important 

să creăm un loc în care femeile să se simtă în siguranță și să aibă 

conversații sincere despre experiențele lor și să ceară sfaturi.

Îmi place foarte mult să ascult poveștile 

motivante ale femeilor din Riot. 

Ca lider al Riot Forge, pentru mine 

este o prioritate să am diversitate și 

reprezentare în echipă și sunt mândră că

jumătate dintre membrii echipei noastre 

sunt femei. Este imperativ să avem 

această diversitate, deoarece face 

echipa să fie mai puternică și ne permite 

să înțelegem varietatea jucătorilor pentru 

care facem jocuri.’’

Leanne L., director,  
liderul Riot Forge

“
Asigurarea dezvoltării profesionale pentru 
Rioterii femei și cu diversitate de gen

Am aflat de la Rioterii femei și cu diversitate de gen că își doresc oportunități de a crește, de a se conecta 

și de a se dezvolta atât personal, cât și profesional. Am creat Women@Riot ca să facem exact asta – să 

sprijinim dezvoltarea profesională și personală a Rioterilor femei și cu diversitate de gen. Construim o 

comunitate și programe în cadrul cărora participanții să poată învăța noi competențe, beneficia de mentorat 

și coaching, și pentru a-și mări rețelele și conexiunile.

100% participanți care consideră că programul le-a 
sporit sentimentul de apartenență

80% satisfacția participanților



Am continuat să încorporăm perspectiva diversității în toate 
procesele noastre de resurse umane.

Pentru calibrările de performanță, membrii echipelor noastre de analiză, juridică și de dezvoltare 

a talentelor colaborează pentru a evalua rezultatele referitoare la gen și la minoritățile slab 

reprezentate. Datele rezultatelor calibrărilor de performanță sunt analizate atent de o echipă 

multidisciplinară dedicată obiectivelor noastre de diversitate și includere, pentru a asigura 

corectitudinea și consecvența în procesele noastre privind managementul performanței.

În plus, am încheiat un acord de parteneriat cu un expert terț, în scopul de a realiza evaluări 

semestriale cuprinzătoare ale egalității salariale, verificând rezultatele privind compensarea 

și promovarea la nivelul întregii companii. Anul acesta, am constatat încă o dată că nu există 

diferențe semnificative statistic în ceea ce privește rezultatele legate de salarizare sau 

promovare pentru femei sau minoritățile slab reprezentate.

Împreună facem progrese

În 2020, Riot a susținut angajamentul nostru pentru includere și echitate în cadrul proceselor de salarizare și de căutare a talentelor. Ne mândrim că 

putem raporta că nu există diferențe semnificative statistic în ceea ce privește salarizarea femeilor sau a minorităților slab reprezentate. De asemenea, 

am făcut progrese în promovarea resurselor de talente ale femeilor de la Riot, oferind programe de mentorat și dezvoltare profesională pentru femei.’’

Hollie D., vicepreședinte,
Resurse umane

“



Noi credem că includerea stimulează creativitatea și inovarea. Obiectivul nostru este să creăm un mediu în care toți Rioterii să-

și poată dezlănțui superputerile. Cultura includerii de la Riot ne va diferenția într-o industrie ultra-competitivă și ne va face să 

fim cel mai bun loc de muncă. Totodată, noi credem că includerea este o acțiune și că trebuie să o realizăm în mod intenționat. 

Continuăm să depunem eforturi pentru a ne determina progresul, atât cantitativ – măsurând date –, cât și calitativ – ascultându-i 

în mod activ pe Rioteri.

Anul acesta am creat un indice al includerii Riot. Indicele este alcătuit din întrebări, adresate anterior Rioterilor, care întruchipează 

o experiență a includerii. Acest indice ne va permite să ne măsurăm progresul în ceea ce privește promovarea unui mediu de 

lucru incluziv.

Împreună suntem mai puternici

Riot Noir mi-a arătat un mod diferit de a conduce, precum și de a 

interacționa cu oamenii din întreaga organizație care nu fac parte de obicei 

din disciplina mea – acest schimb încrucișat nu se compară cu nimic din 

ceea ce am văzut în alte companii. Construim o comunitate extraordinară, 

care ne permite să descoperim noi oportunități profesionale și să căpătăm 

accesul necesar pentru a începe să echilibrăm terenul de joc. Riot este o 

companie mai puternică datorită Riot Noir și a RIG-urilor, iar la rândul său, 

face comunitatea mai bună. Este un ciclu pozitiv de schimbare durabilă și 

faptul de a vedea impactul în interior și în exterior stârnește entuziasm.’’

Joshua P., lider inginerie,  
Echipa care se ocupă de Riftul Invocatorului

“ Consiliul Rioterilor

Consiliul Rioterilor este alcătuit dintr-o diversitate 

de Rioteri, care acționează în calitate de consilieri 

ai directorului de diversitate în chestiuni care 

ar putea avea impact asupra culturii noastre. 

Acest grup de campioni ai diversității și includerii 

identifică în mod proactiv oportunitățile și 

potențialele soluții care ne ajută să înaintăm 

în călătoria noastră de diversitate și includere. 

Consiliul se întâlnește de două ori pe săptămână 

pentru a face brainstorming, a intensifica și a 

coordona strategiile de accelerare a diversității, 

includerii și culturii la nivelul întregii companii Riot.

85%
consecvent la nivelul întregii populații

indicele includerii Riot



Când mi-am început eu activitatea, nu aveam niciun RIG. Nu aveam nici măcar o echipă pentru diversitate 

și includere. Între timp, am remarcat creșterea exponențială a angajamentului Riot față de găsirea de 

resurse, ascultarea și învățarea manifestate de Rioteri, manageri și liderii noștri seniori, și am urmărit cu 

încântare această creștere. Încă ne mai poticnim și cu siguranță nu suntem perfecți, dar ceea ce mi se 

pare mie revigorant este disponibilitatea de a învăța din aceste greșeli.’’

Alex Q., manager de programe,  
Resurse umane 

“

Grupurile noastre de resurse pentru angajați – sau grupurile de identitate ale Rioterilor (RIG-uri), cum ne 

place să le numim – au fost create pentru a ne oferi idei și perspective privind oportunitățile și provocările 

menținerii unui loc de muncă diversificat și incluziv. De asemenea, acestea aduc Rioterii laolaltă cu scopul 

de a sărbători diversitatea, de a permite reprezentarea autentică în gaming și de a promova un sentiment 

profund al apartenenței la Riot și cu jucătorii. Prin ideile, programele și activările lor, RIG-urile sunt esențiale 

în construirea unei comunități incluzive în interior și în exterior.

Cu sprijinul unui conducător executiv, fiecare RIG creează un plan de operațiuni anual, 
axat pe trei zone: Rioterii, activitatea și comunitatea. Astăzi, avem șase RIG-uri:

Filipinezi la Riot (FAR) – cu misiunea de a împuternici, unifica și sărbători filipinezii de la Riot și

din comunitatea de gaming. Pentru a afla mai multe despre activitatea desfășurată de FAR împreună cu un 

grup de Rioteri AAPI pentru a sărbători Luna patrimoniului asiato-americanilor și nativilor din insulele din 

Pacific, citește mai multe informații aici.

Rainbow Rioters  – cu misiunea de a promova comunitățile și produsele incluzive LGBTQIA+ la Riot și 

nu numai. Aceștia se întrunesc în mod activ pentru a colabora la activitățile de sprijin și motivare pentru 

comunitatea LGBTQIA+ la Riot. Viziunea lor este că Riot transformă jocurile video într-un spațiu sigur, 

incluziv și reprezentativ pentru comunitatea LGBTQIA+. Află mai multe despre activitatea desfășurată de 

Rainbow Rioters pentru a sărbători Luna Pride în ultimii ani.

Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders) – cu misiunea de a motiva Riot să fie un loc în care 

persoanele de toate genurile să se dezvolte și să se vadă reflectate în produsele Riot. RAD este un grup 

identitar pentru femeile cisgen, persoanele non-binare și persoanele transgen de toate genurile care 

doresc să se reunească pentru a construi comunitatea, creșterea și pentru a extinde accesul la jucători.

Riot Noir – cu misiunea de a amplifica vocile negre și de a crește reprezentarea la Riot, atât în cadrul 

produselor, cât și în afara lor. Impactul Noir este asigurat prin promovarea dezvoltării profesionale, 

creșterea numărului de parteneriate cu comunitatea și încurajarea interacțiunii și a construirii de relații între 

grupurile de lucru. Pentru a afla mai multe despre activitatea desfășurată de Riot Noir pentru a sărbători 

Luna istoriei afro-americane, citește mai multe informații aici.

Riot Unidos – cu misiunea de a asigura un mediu care să le ofere susținere Rioterilor Latinx și aliaților lor 

prin pledarea pentru vizibilitate mărită, legături culturale, influență asupra comunității și schimbări pozitive 

la nivelul Riot Games.

Veterans@Riot – cu misiunea de a-i sprijini pe Rioterii veterani și pe aliații lor, simultan cu creșterea 

reprezentării în gaming și divertisment. Principalul său obiectiv este de a construi un ecosistem în care 

contextul unic al veteranilor să fie înțeles, iar acest RIG este consultat pentru facilitarea înțelegerii între 

veterani și Riot.

 

Grupurile de identitate ale Rioterilor

În semn de recunoaștere a contribuțiilor și performanței importante a RIG-urilor și a Consiliului Rioterilor, 

echipele de conducere au primit bonusuri pentru întreaga activitate realizată pentru a promova 

diversitatea și includerea la Riot.

Împreună suntem mai puternici

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


Angajamentul conducerii față de diversitate și includere
Noi credem că toată lumea joacă un rol în crearea unei culturi a includerii, dar liderii noștri stabilesc direcția și trebuie să se 

dedice totalmente călătoriei noastre de diversitate și includere. Anul trecut am implementat primul Buletin al diversității și 

includerii, cu scopul de a încorpora diversitatea și includerea în toate departamentele. Fiecare membru al echipei executive 

este responsabil pentru planurile de acțiune care măsoară progresul calitativ și cantitativ în eforturile de promovare a 

diversității și includerii.

Printre aceste planuri de acțiune se numără următoarele:

Diversitatea și includerea necesită practică. Sunt ca și exercițiile 

fizice; nu le poți face doar o dată și să te aștepți să fii în formă, 

trebuie să le practici cu regularitate dacă vrei să vezi rezultate. La 

fel este și cu noi, cei de la Riot, în legătură cu modul în care privim 

împletirea diversității și includerii cu activitatea noastră. Când vine 

vorba de crearea unui mediu diversificat, ne interesează trei zone 

principale: pe cine angajăm, cu cine colaborăm și în cele din urmă 

ce povești spunem.

Ne întrebăm constant cine vrem să fim ca lideri, companie și 

Rioteri. Aceste întrebări și capacitatea noastră de a ne considera 

răspunzători pe noi înșine și unii pe alții pentru crearea celui mai 

bun mediu și a celor mai bune produse posibile sunt integrate 

în structura companiei noastre. Vom continua să ne asumăm 

provocarea de a fi mai buni, iar din punctul meu de vedere, asta 

face compania Riot atât de specială. Deși creștem rapid, rămânem 

credincioși valorilor noastre morale, dorindu-ne mereu să construim 

o cultură și o experiență a jucătorilor pentru care oamenii se 

mândresc că lucrează.’’

Shauna S., președinte, 
Riot Entertainment

“
• verificări trimestriale cu fiecare membru executiv și 

 
 

• evaluări anuale de către directorul general și directorul 
de diversitate, rezultatele echipelor lor de conducere fiind 
folosite pentru a analiza progresul; apoi, acestea sunt 
incluse în procesul anual de planificare al companiei.

Împreună suntem mai puternici



Împreună schimbăm gaming-ul
Ne-am îmbarcat într-o călătorie menită să producă schimbări nu doar la Riot, ci și în industrie, acolo unde 

putem. Știm că asta nu se va întâmpla peste noapte, dar ne-am luat angajamentul s-o facem pe termen lung.

Jucătorii sunt în centrul a tot ceea ce facem și credem că reprezentarea diversificată și incluzivă este 

crucială pentru experiența lor cu jocurile noastre. Ne-am luat angajamentul să facem jocuri care să nu 

rezoneze doar cu jucătorii actuali și viitori, ci în care toți jucătorii să se poată regăsi în personajele noastre, 

în timp ce se bucură de o experiență sigură și în care sunt bineveniți.

Dacă ne descurcăm bine, credem că putem crea o comunitate de gaming mai incluzivă, în care să se simtă 

bineveniți miliardele de jucători din întreaga lume care ne împărtășesc pasiunea pentru jocuri.

În acest scop, abordăm includerea în joc din perspectiva următoarelor obiective:

• Ne străduim să reprezentăm jucătorii din întreaga lume prin poveștile și personajele noastre. 

• Creăm momente prin care jucătorii să își sărbătorească identitatea în jocurile noastre. 

•  Ne angajăm să-i înarmăm pe creatorii noștri cu modalități de a oferi jucătorilor 
experiențe incluzive.

Acesta este primul studio de jocuri în care simt că există cu adevărat 

reprezentarea. Multe companii își subliniază diversitatea, dar când te uiți 

de fapt la cei care lucrează acolo, nu se vede. La Riot nu este așa, aici 

poți vedea diversitatea de la bun început.

Imediat după ce m-am angajat aici, m-am simțit binevenită datorită 

multor lucruri și asta a făcut să-mi fie foarte ușor să mă integrez în 

studio. Chiar după angajare, am fost adăugată în canalul Riot Noir, unde 

toată lumea mi-a urat bun venit, iar asta mi-a încălzit inima.’’

Jazmine D., coordonator producție joc,
League of Legends

“



Diversitatea și includerea nu înseamnă crearea de avantaje pentru unii, ci 

îndepărtarea barierelor pentru toți. Inițiativa VCT Game Changers a fost 

creată după acest principiu: să aducă în lumina reflectoarelor cele mai bune 

femei și să creeze căi sigure pentru femeile care intră pe această scenă. 

Viziunea noastră pentru ecosistemul competitiv al VALORANT este să fie 

într-adevăr un sport incluziv, iar Game Changers este o inițiativă menită să ne 

ducă acolo.

Seria de turnee și programe de dezvoltare oferă o ocazie de a construi 

camaraderii și conexiuni. Datorită acelui spațiu sigur și incluziv, femeile și 

genurile marginalizate pot apoi să se concentreze la ceea ce le place să facă 

– să joace jocurile noastre, iar acesta este un pas uriaș pentru sportul nostru 

în creștere.

“
Game Changers

Game Changers este o prelungire a misiunii de ansamblu a Riot de a fi 

compania de jocuri care pune cel mai mare accent pe comunitatea sa, 

servind drept exemplu activ al valorilor axate pe jucători. Riot și echipa 

VALORANT sunt absolut hotărâte să cultive spații competitive, dar 

primitoare, sigure și incluzive, în care femeile și genurile marginalizate 

pot să se concentreze asupra competiției în derulare, și nu asupra poverii 

reprezentate de hărțuirea de gen.

În afara competiției din joc, trebuie, de asemenea, să încurajăm mai 

multe femei să lucreze la toate nivelurile industriei de gaming și ale 

ecosistemelor eSports, punându-și accentul datorită vocii, experienței 

și cunoștințelor lor – și tocmai asta urmăresc să realizeze programele 

precum Game Changers.’

Anna D., vicepreședinte, producător executiv,
VALORANT

33.000
de spectatori pentru primul turneu

VCT Game Changers

Peste
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Diversitatea și includerea sunt încorporate în fiecare nivel de creație la Riot, de la începutul dezvoltării de produse și până la 

etapa de undă verde, ca o modalitate de a rămâne responsabili și de a ne asigura că creăm cele mai bune produse posibile.

Suntem mândri de eforturile noastre de anul trecut de a lansa personaje care reprezintă mai bine baza noastră globală de 

jucători din punct de vedere al rasei, genului și identității sexuale. Printre exemple se numără campioni (League of Legends) 

precum Rell, Seraphine, Akshan și Samira; adepți (Legends of Runeterra) precum Tyari the Traveler, Shomi the Dropboarder și 

Legion Veteran și agenți (VALORANT) precum Phoenix, Astra, Reyna, Raze și Yoru.

Rioterii își doresc într-adevăr ca produsele pe care le creează să fie autentice și să-i reprezinte pe jucători și comunitățile din 

care fac parte. Fie că asta înseamnă să implice Riot Noir în crearea campionului Senna, să colaboreze cu Rainbow Rioters pentru 

cea mai mare activare a noastră în joc pe durata lunii Pride sau să consulte Rioteri din toate regiunile în legătură cu agenții din 

VALORANT, vrem să folosim perspectiva diversității și includerii atunci când luăm în considerare tot ceea ce facem.

Anul acesta, am lansat și Ghidul de produse pentru diversitate și includere. Acesta are rolul unei prezentări pentru toți Rioterii 

noi din cadrul tuturor produselor a instrumentelor de care vor avea nevoie pentru a discuta în mod activ despre problemele 

legate de diversitate și includere în timpul procesului de creație.

Extinderea reprezentării în joc

Să fiu invitată să lucrez cu echipa narativă la rădăcinile culturale 

ale lui Raze a fost pentru mine o experiență grozavă. Faptul că 

echipa ne-a contactat ca să includă brazilieni în conversație, 

pentru a se asigura că Raze este autentică, m-a impresionat. 

Aceștia m-au informat cine este Raze și care sunt principalele 

trăsături de caracter ale ei, iar de acolo am început să discutăm 

despre regiunile din Brazilia din care ar avea sens ca ea să 

provină, ca să fie cât mai autentică. Comunitatea braziliană s-a 

bucurat foarte tare când a fost prezentată Raze și am primit o 

mulțime de feedback în legătură cu faptul că jucătorii noștri s-au 

simțit reprezentați și respectați. Este extrem de plăcut să te simți 

reprezentat și să poți arăta lumii 

întregi cultura ta. Personal, voi fi 

mereu recunoscătoare pentru asta.’’

Nathalia M.,  
producător din echipa de 
localizare II,
servicii creative

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


Programul pentru fondatori slab reprezentați (URF)

Anul trecut am lansat Programul pentru fondatori slab reprezentați (Underrepresented Founders Program 

– URF) drept reacție la îndelungata istorie a nedreptății rasiale față de comunitatea afro-americană. 

Obiectivul programului era să ofere 10 milioane USD către fondatorii și startup-urile slab reprezentate 

din comunitatea de gaming. În ultimul an, am găsit un grup de fondatori extrem de talentați pe care să-l 

sprijinim și am alocat mai mult de 5 milioane USD către diferite startup-uri și programe, peste 30% din 

investițiile noastre îndreptându-se spre fondatori afro-americani și peste 50% către femei fondatori. Și abia 

am început.

De la angajamentul nostru inițial, am mărit finanțarea și am distribuit deja o sumă suplimentară de 

1,6 milioane USD, pentru a oferi sprijin financiar și mentorat dezvoltatorilor de jocuri din regiuni care 

beneficiază de mai puțină atenție internațională. Printre partenerii anunțați ai URF se numără WINGS, Twin 

Drums, Double Loop Games, Carry 1st și The Last Gameboard. Pentru a afla despre aceste organizații și 

despre activitatea desfășurată de URF pentru a sprijini dezvoltatorii care sunt marginalizați în comunitățile 

lor locale, citește mai multe informații aici.

Impact social 

În 2020, Riot și-a luat angajamentul să folosească 1 milion USD din Fondul nostru pentru impact social 

pentru a face progrese pe parcursul a trei ani în domeniile de reformă a justiției, de investiții în afacerile 

mici deținute de minorități, de creare de oportunități pentru grupurile slab reprezentate din industria 

noastră și de combatere a prejudecăților și discriminărilor în rândul angajaților. Lucrând alături de Riot Noir, 

grupul nostru de resurse pentru angajații de culoare, am distribuit finanțări nerambursabile în valoare de 

câte 50.000 USD către Fundația ACLU și The Innocence Project, având totodată planuri de a continua 

să identificăm organizații pe care să le sprijinim financiar pe parcursul anului 2021. Pentru a afla mai 

multe despre echipa de impact social a Riot și despre activitatea pe care o desfășoară pentru a rezolva 

problemele sistematice mari și a produce o schimbare pe termen lung în comunitatea noastră, puteți citi  

Retrospectiva anului 2020 privind impactul social. 

În iunie 2020, în urma uciderii lui George Floyd, am anunțat angajamentul nostru de a determina schimbarea. 
Pe lângă inițiativele întreprinse împreună cu echipa noastră pentru diversitate și includere, am colaborat cu echipele 
pentru impact social și dezvoltare corporativă la două proiecte-cheie:

Parteneriate pentru inițiativa noastră 
pentru egalitate rasială

Împreună schimbăm gaming-ul
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BURSE ÎN VALOARE DE CÂTE INVESTIȚIE DE

către fondatorii și startup-urile slab 
reprezentate din comunitatea de 

gaming prin URF

pentru reforma justiției și 
în afacerile deținute de 

minorități

acordate elevilor afro-
americani interesați de 

gaming

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
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


Comportamentul negativ din joc, sub forma abuzului pe chat 

și pe chat-ul audio, precum și alte acțiuni inadecvate ale 

jucătorilor se dovedesc a fi o provocare definitorie, nu doar 

pentru Riot, ci pentru industrie în ansamblul său.

În ultimul an, am împărtășit idei din disciplina noastră legată 

de Dinamica jucătorilor în întreaga industrie a gaming-ului. Am 

luat cuvântul în cadrul unor adunări precum Game Developers 

Conference, am interacționat cu grupuri ale industriei precum 

The Fair Play Alliance și Entertainment Software Association și 

am ținut legătura direct cu jucătorii prin intermediul noutăților 

oferite în mod regulat (de exemplu, aici pentru League of 

Legends și aici pentru VALORANT).

În plus, am colaborat cu The Fair Play Alliance și cu Anti-

Defamation League pentru a finanța dezvoltarea cadrului  

Perturbări și efecte nocive în gaming-ul online. Acest cadru 

este menit să le ofere dezvoltatorilor de jocuri un limbaj 

comun pentru înțelegerea perturbărilor și a comportamentelor 

nocive din jocuri, precum și pentru a oferi idei de remediere, 

reducere sau eliminare a acestor experiențe.

Echipa Riot pentru dinamica jucătorilor la nivel central (CPD) 

aplică aceste principii de design pentru dinamica jucătorilor 

în toate jocurile Riot, furnizând servicii, instrumente și bune 

practici pentru promovarea interacțiunilor sănătoase între 

jucători, pentru reducerea comportamentului negativ și pentru 

încurajarea și sprijinirea unui gaming sănătos. CPD dezvoltă 

și caracteristici și servicii care nu țin de jocuri, precum 

parcursul Riot de evaluare a rapoartelor trimise de jucători, 

și se consultă cu echipele care se ocupă de jocuri în ceea ce 

privește principiile de design pentru dinamica jucătorilor de la 

faza de concepție a jocului și până la utilizarea acestuia.

CPD a investit în câteva zone, 
pentru a contribui la rezolvarea 
comportamentului negativ în toate 
jocurile Riot:

Ca lider al unei echipe dedicate promovării interacțiunilor sănătoase între 

jucători, reducerii comportamentului negativ și încurajării unui gaming sănătos, 

pentru mine este esențial ca echipa mea să reflecte o gamă largă de culturi, 

experiențe și identități. Programul Riot de diversitate și includere m-a ajutat să 

construiesc și să mențin o echipă care reprezintă perspective cât mai diverse. 

Deoarece lucrăm cu echipele care se ocupă de jocuri la aplicarea principiilor de 

design pentru dinamica jucătorilor în jocurile lor, această diversitate înseamnă 

că și jucătorii noștri au parte de experiențe mai bune.’’

Paul S., manager senior de produs,
Dinamica jucătorilor la nivel central

“

Ne ocupăm de comportamentul inadecvat

A inițiat dezvoltarea unui sistem de evaluare a comunicărilor prin voce, 

pentru a gestiona mai bine rapoartele privind folosirea inadecvată a 

chat-ului audio în jocurile noastre

Lucrează în prezent cu Riot Game Studios pentru a aprofunda 

consultările și evaluările privind dinamica jucătorilor cât mai devreme 

în ciclul de dezvoltare a jocului, în cadrul portalurilor de evaluare a 

gradului de pregătire a jocurilor

Continuă să îmbunătățească sistemele noastre de detectare, în special 

sistemele de verificare a numelor și cele de evaluare a mesajelor, 

inclusiv perfecționând detectarea termenilor legați de identitate

Colaborează cu Riot Karma și cu echipele de asistență a jucătorilor de 

la Riot, pentru a sprijini Crisis Text Line (CTL) al doilea an la rând. CTL 

oferă servicii de consiliere gratuită prin SMS jucătorilor din America 

de Nord care trimit un mesaj text la 741741 cu cuvântul-cheie RIOT. 

Continuăm să evaluăm oportunitățile de extindere a acestui tip de 

serviciu și în alte regiuni.

Împreună schimbăm gaming-ul

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://www.crisistextline.org/


Când fondatorii noștri au înființat această companie cu 

cincisprezece ani în urmă, au intenționat să creeze un joc în care 

jucătorii să fie văzuți, auziți și incluși. Astăzi, avem peste 3.000 de 

Rioteri în întreaga lume, care se concentrează asupra conturării 

acestei misiuni pentru următorii cincisprezece ani și mai departe.

Ne sărbătorim succesele, învățăm din greșeli și țintim în continuare 

sus, dorindu-ne să fim o companie grozavă pentru jucători și 

Rioteri. Anul 2020 ne-a învățat că putem face lucruri incredibile în 

circumstanțe incredibile. Anul trecut, am făcut tranziția de la ‘’Riot 

Game’’ la ‘’Riot Games’’. N-a fost ușor, n-a fost mereu un parcurs lin, 

dar am continuat să învățăm, să ascultăm și să creștem.

În cele din urmă, anul trecut, ne-am simțit onorați când Riot a primit 

certificarea de ‘’Loc minunat în care să lucrezi’’, 94% dintre Rioteri 

declarând că suntem într-adevăr un loc de muncă grozav. Am fost 

încântați și să primim Premiul pentru diversitate al Financial Times, 

pe care l-am câștigat după ce publicația a intervievat peste 100.000 

de angajați din 15.000 de companii și a evaluat percepția angajaților 

asupra includerii din companiile lor sau a eforturilor de a promova 

aspecte ale diversității. Cel mai recent, în iulie 2021, am fost 

nominalizați printre ‘’Cele mai bune 100 de locuri în care să lucrezi 

pentru mileniali’’ de către revista Fortune. Ne bucurăm că Rioterii 

resimt impactul evoluției noaste culturale, dar vom continua să fim 

meticuloși, pentru a ne asigura că avem o cultură în care talentele 

pot înflori, iar oamenii își pot atinge potențialul maxim.

#TogetherWeAreRiot




