Играње познаје границе!

Ако Вама или Вашим рођацима
треба помоћ, контактирајте:

„Одговорно коцкање за забаву“, то је визија АМАТИК
Индустрије. За реализацију ове визије АМАТИК је
одредио следеће мере:

Наш бесплатни хотлајн под бројем:

0800/234111

Наше онлајн-саветовање под:
Личне консултације

hilfe@spielsuchtinfo.at

Наше обучено особље играчког салона стоји Вама и
Вашим рођацима на располагању у свако доба као
консултант за лични разговор и радо је спремно да Вам
пружи информације о саветовалиштима.

Саветовање за зависност од игре главног
града покрајине Клагенфурт
Ст. Веитер Страссе 195
9020 Клагенфурт

Самоискључење одн. самоограничење

Тел.: 0463/537 57 82

Осим тога, сваки пут имате прилику да се се сами

Eмаил: spielsuchtberatung@klagenfurt.at

искључите или да ограничите своје време за игру.
Молимо Вас обратите се за ово нашем услужном
особљу; оно ће Вам у личном разговору детаљно
објаснити

различите

начине

искључења

одн.

Амбуланта за зависност од игре Де Ла Тоур

Наш
безбедносни пакет

Николаигассе 39
9500 Виллацх

ограничења.

Тел.: 04242/243 68
Eмаил: spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at

Бесплатни хотлајн 0800/234111 и онлајн саветовање
под hilfe@spielsuchtinfo.at
За дискусију са квалификованим стручњацима за

Служба за зависност од коцкања Штајерске

„Људском биђу својствена жеља за игром може да

саветовање из области болести зависности успоставили

Дреихацкенгассе 1

постане овисност. Због тога је неопходно да се

смо

8020 Грац

предузму посебне мере, како игра не би постала

професионалних саветника за болести зависности ће

Тел.: 0664/964 36 92

неконтролисана страст. То захтева етичке захтеве

Вас посаветовати анонимно и бесплатно на Ваш захтев

Eмаил: office@fachstelle-gluecksspielsucht.at

који морају да прате институционалног коцкање."

посебну

бесплатну

телефонску

линију.Тим

и упутити у одговарајуће установе у Вашем месту
Унив. проф. др Петер Кампитс

становања, ако је то потребно. Наравно, хотлајн је
доступан у сваком тренутку и Вашим рођацима.

www.spielsuchtinfo.at

10 основних правила за играње на
аутоматима за игре на срећу

Да ли је мој играчко понашање
проблематично? Како препознати
проблеме коцкања код других особа?

Да ли сте осећали, да можда имате проблема са

проблема или брига!

Играње спада у једно од основних људских понашања.

понашања у коцкању или су Вам рекли, да имате

Играјте само са новцем који Вам није потребан за

За већину људи оно је забавно и они уживају у игри. Али

проблем са коцкањем (без обзира на то, да ли се

друге важне ствари!

постоје и случајеви у којима игра постаје озбиљна и води

са тиме слажете или се не слажете)?

Игра је за забаву. Не играјте се како би побегли од

коцкањем?
Да ли су Вас други људи критиковали због Вашег

Не улажите никада више новца док играте од оног

ка неконтролисаној страсти. Ко на дуже стазе све више

што сте намерили да максимално потрошите

времена и новца улаже него што то може себи да

Да ли због коцкања имате здравствене проблеме,

Не уплаћујте више новца на Ваш играчки рачун од

приушти, он може да постане зависан од коцкања.

као што су стрес или анксиозност?

Утврдите унапред при којој добити ћете завршити

Желимо да спречимо овај брзи прелаз како би коцкање

Да ли је Ваше учешће у коцкању довело до

игру!

и даље остало узбудљива и забавна активност у

финансијских проблема код Вас или у Вашем

Никада не играјте позајмљеним новцем!

слободном времену. Следећа питања Вам могу помоћи

домаћинству?

Играјте се концентрисани и одморени на

да препознате проблематично играчко понашање.

овог износа!

аутоматима.

Да ли сте у више наврата покушали да смањите

Правите паузе за одмор!

своје коцкање или да га контролишете и то

Никада не играјте под дејством алкохола!

У последњих 12 месеци ...

доживели као нешто тешко?

Проверите да не пропуштате друге слободне
активности!

Да ли сте покушали да прикријете Ваше играчко

дa не

Да ли сте уложили више новца него што сте га себи
заиста могли приуштити?
Да ли сте морали да уложите веће количине новца,
како би осетили исти стимуланс у коцкању (нпр.
кроз продужено или чешће играње)?
Да ли сте покушали да у једном од наредних дана
повратите готовинске губитке поновним играњем?
Да ли сте позајмили новац или нешто продали,
како би добили новац за коцкање?

понашање лажући себе или друге људе, како се не
би обзнаниле размере Вашег играња?

По правилу важи: Ако сте потврдно одговорили двапут
или чешће, препоручујемо Вам консултације са нашим
обученим особљем одн. да се директно и необавезно
обратите једном саветовалишту.
Осим тога, на нашем бесплатном хотлајну са бројем
0800/234111

одн.

нашем

онлајн-саветовању

под

hilfe@spielsuchtinfo.at стоје Вам у било које доба
квалификовани стручњаци на располагању.

