Tudi pri igranju so potrebne meje!
„Igranje za razvedrilo s čutom odgovornosti“, to je načelo

Če potrebujete pomoč ali pa jo
potrebujejo vaši svojci, se, prosimo,
obrnite na nas:

AMATIC Industries. Za uresničitev tega načela smo pri
AMATIC uvedli naslednje ukrepe:

Brezplačna svetovalna telefonska številka:

Osebno svetovanje

Spletno svetovanje:

0800/234111
hilfe@spielsuchtinfo.at

Naši izšolani sodelavci v igralnem salonu so vam ali vašim
svojcem vedno na razpolago za osebni svetovalni pogovor
in vam bodo radi posredovali informacije o obstoječih

Svetovalnica za odvisnike od iger na srečo v deželnem
glavnem mestu Celovec
St. Veiter Straße 195

svetovalnicah.

9020 Klagenfurt am Wörthersee / Celovec ob
Vrbskem jezeru

Blokirajte ali omejite se sami

Tel: 0463/537 57 82
E-pošta: spielsuchtberatung@klagenfurt.at

Ponujamo vam možnost, da kadarkoli sami sprožite ukrep
za svojo blokado oz. da omejite svoj igralni čas. Prosimo,

Ambulanta za odvisnike od iger na srečo De La Tour

vzpostavite stik z našim servisnim osebjem, ki vam bo v

Nikolaigasse 39

osebnem pogovoru obširno pojasnilo različne možnosti

9500 Villach / Beljak

blokade oz. omejitvenih ukrepov.

Tel: 04242/243 68

Naš
varnostni paket

E-pošta: spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at

Brezplačna svetovalna telefonska številka 0800/234111
in spletno svetovanje prek hilfe@spielsuchtinfo.at

Strokovna svetovalnica za odvisnike od iger na srečo
na avstrijskem Štajerskem

„Človekovo veselje do igranja lahko preide v zasvojenost,

Dreihackengasse 1

zato je nujno, da se uvedejo posebni ukrepi, ki

področju

8020 Graz / Gradec

preprečijo, da se igra razvije v nenadzorovano strast.

zasvojenosti, smo samo za vas uredili posebno brezplačno

Tel: 0664/964 36 92

Zaradi tega so nujne etične zahteve, ki morajo spremljati

svetovalno

E-pošta: office@fachstelle-gluecksspielsucht.at

institucionalno igro na srečo."

Za

pogovor

s

kvalificiranimi

telefonsko

številko.

svetovalci
Skupina

na

profesionalnih

svetovalcev na področju zasvojenosti vam bo z veseljem
univ. prof. dr. Peter Kampits

anonimno in brezplačno svetovala in vas po potrebi napotila
tudi v primerno ustanovo v vaši okolici. Ta svetovalna
telefonska številka je seveda na razpolago tudi vašim svojcem.

www.spielsuchtinfo.at

10 osnovnih pravil za igranje na
igralnih avtomatih

Ali je moj način igranja problematičen?
Kako prepoznam problematično igranje
pri drugih?

vas je navdal občutek, da imate morda težave v zvezi

želite na ta način ubežati problemom ali skrbem!

Igranje sodi med osnovne oblike človeškega vedenja. Večini

igranju na srečo ali pa vas grajali in vam rekli, da imate

Igrajte izključno z denarjem, ki ga ne potrebujete za

ljudi ponuja veselje in uživanje v igri. Obstajajo pa tudi

težave v zvezi z igranjem na srečo (ne glede na to, ali

druge pomembne stvari!

primeri, kjer igranje ni več igranje, ampak postane nevarno,

ste temu pritrdili ali ne)?

Igranje naj bi predstavljalo razvedrilo. Ne igrajte, če

z igranjem?
so vas drugi ljudje grajali zaradi vašega vedenja pri

Pri igranju nikoli ne vložite več denarja, kot ste ga imeli

ker se razvije v strast, ki je ni več mogoče nadzorovati. Kdor

namen potrošiti!

v to dolgotrajno vlaga več časa in denarja, kot si lahko

ste imeli zaradi igranja zdravstvene težave, npr. stres

Nikoli ne vplačajte na svoj igralni račun več denarja kot

privošči, sodi med ljudi, pri katerih lahko igra preide v

ali občutek strahu?

le-ta znesek!

zasvojenost.

Določite vnaprej, pri katerem dobitku boste

Radi bi preprečili ta neprijeten prehod in omogočili, da bi

končali igro!

igre na srečo ostale napete in zabavna ponudba v prostim

Nikoli ne igrajte z izposojenim denarjem!

časom.

Ko boste odšli k igralnemu avtomatu, bodite vedno

prepoznati problematični način vedenja pri igrah na srečo.

ste večkrat poskusili zmanjšati pogostost igranja na

V obdobju preteklih 12 mesecev ...

da je to težko?

zbrani in spočiti.
Oddahnite si med odmori!
Nikoli ne igrajte pod vplivom alkohola!
Pazite na to, da imate v svojem prostem času dovolj
drugih dejavnosti!

Naslednja

vprašanja

vam

lahko

pomagajo

da ne

ste vložili več denarja, kot si to praviloma lahko
privoščite?

je vaše igranje na srečo vodilo pri vas osebno ali v
vašem gospodinjstvu do finančnih težav?

srečo ali pa igranje nadzorovati in ste pri tem občutili,

ste poskusili prikriti svoje vedenje pri igranju na srečo,
lagali sebi ali drugim, da se ne bi izvedelo, v kakšnem
obsegu igrate?

ste pri igri na srečo morali staviti večje vsote denarja
za dosego iste stopnje vzburjenosti (npr. daljše in
pogostejše igranje)?
ste v naslednjih dneh poskusili s ponovnim igranjem,
da bi pridobiti nazaj svoj izgubljeni denar?
ste si izposodili denar oz. ste nekaj prodali, da bi
na ta način prišli do denarja za igranje?

Načelno velja: če ste dvakrat ali več odgovorili z "Da", vam
priporočamo

svetovalni

pogovor

z

našim

izšolanim

sodelavcem oz. da se neposredno in neobvezujoče
povežete z eno izmed svetovalnih mest.
Poleg tega so vam na naši brezplačni svetovalni telefonski
številki 0800/234111 oz. na spletni strani naše spletne
svetovalnice hilfe@spielsuchtinfo.at vselej na razpolago
kvalificirani strokovnjaki.

