Del Naložbe d.d.
Topliška cesta 35
CASINO LIDO, ČATEŽ

IGRE NA SREČO,
HAZARDIRANJE
IN ZASVOJENOST

KO SE ZABAVA KONČA

PROBLEMATIČNO IGRANJE
lahko zasvoji moške ali ženske, ne glede na starost, poreklo ali
vero, finančni in socialni status. Ni mogoče predvideti, kdo bo
podlegel tej bolezni, a ko je odkrita, se jo lahko uspešno zdravi.

OPOZORILNI ZNAKI

V začetku sem igral za zabavo, bilo je kot čarovnija. Igralništvo
me je osvobodilo vseh skrbi, strahov in frustracij iz mojega
vsakdana. Ko je le ta zame preraslo v težavo, sem se prepričeval,
da bo samo še ena igra (stava) rešila vse. Ampak ta ena stava je
vodila do naslednje, do obžalovanja in bolečine za radi
izbubljenega denarja, časa in samospoštovanja ter izgube
nadzora...

Anonymous

Pretirano igranje se težko odkriva, oseba s tem problemom
lahko dolgo kaže neproblematično vedenje v družbi in prikriva
posledice igranja.
Nekaj indikatorjev, ki jih oseba kaže:
• Odsotnost z dela, iz šole ali družine zaradi igranja
• Večkratni neuspešni poizkusi omejitve ali prenehanja igranja
• Izposoja denarja za igranje ali odplačilo igralniških dolgov
• Igranje kot beg pred problemi in skrbmi
• Zanemarjanje sebe in družine zaradi igranja
• Laganje glede časa in denarja potrošenega v igralnici
• Večanje stave za povrnitev že priigrane izgube
• Prodaja in zastavljanje osebnih dobrin za igranje
• Občutek nemoči, depresije in celo samomora zaradi igranja

POMOČ JE DOSEGLJIVA
SKRITA BOLEZEN
Za večino ljudi je igralništvo sprostitev, zabaven način porabe
časa, brez škodljivih posledic. Nekaterim pa to ni zgolj igra,
ampak resen problem, ki traja še po tem, ko je zabave konec.
Tako kot so ljudje lahko odvisni od alkohola ali mamil, je
mogoče, da osebo zasvoji neobvladljiva želja po igranju.
To je problematično (pretirano) igralništvo, psihološka
bolezen, ki večinoma ostane skrita, dokler posledice
neprestanega igranje ne ogrožajo finančnega in duševnega
stanja zasvojenca in njegove družine.
Ko stres zaradi posledic pretiranega igranja narašča, ta oseba
išče olajšanje in rešitev v še večjem igranju. Rezultat tega je
naraščajoč finančni in duševni razpad, ki uničuje zasvojenca in
njegovo družino.

Če vi, ali kdo ki ga poznate, občuti jezo, strah ali frustracije
zaradi igranja, ta človek ni sam!
Lahko se obrnete na ljudi, ki razumejo in lahko pomagajo, ne
da bi se vam bilo treba bati obsojanja in novih bolečin.
Pokličete lahko telefonsko številko: 080 63 73
Svet se ne opredeljuje za ali proti organiziranem igralništvu,
ampak vlaga tudi v izobraževanje in vpliv igralništva na
državljane in podjetja v državi.
PRETIRANO IGRANJE SE NE IZPLAČA
Naša obveza k odgovornemu igralništvu

NE DOPUSTITE, DA VAM
IGRANJE UIDE IZ ROK!

