
„Igralna strast v človeškem bitju lahko povzroči 
odvisnost. Zato je treba sprejeti ukrepe, da igra 
ne postane strast, ki je ušla nadzoru. Potrebne so 
etične zahteve, ki morajo spremljati igre na srečo v 
ustanovah.“

Univ. Prof. Dr. Peter Kampits

„Odgovorno igranje za zabavo“ je vizija družbe AMATIC 
Industries. Za uresničitev te vizije je družba AMATIC uvedla 
naslednje ukrepe:

Osebni svetovalni pogovor
Naši usposobljeni sodelavci v igralnem salonu so vam ali 
vašim bližnjim vedno na voljo za svetovalni osebni pogovor 
in z veseljem smo vam pripravljeni posredovati informacije 
o svetovalnih ustanovah.

Samozapora oz. samoomejitev
Vedno imate na voljo tudi možnost, da si dostop omejite 
sami ali da omejite svoj igralni čas. Obrnite se na naše 
servisno osebje, ki vam bo v osebnem pogovoru izčrpno 
razložilo različne možnosti zapor in omejitev.

Brezplačna linija za pomoč 0800-234111 in spletno 
svetovanje na hilfe@spielsuchtinfo.at
Za pogovor z usposobljenimi strokovnjaki na področju 
svetovanja pri zasvojenosti smo uredili brezplačno 
telefonsko linijo. Na vašo željo vam bo anonimno in 
brezplačno svetovala ekipa poklicnih svetovalcev pri 
zasvojenosti, ki vas lahko po potrebi vedno napoti tudi 
na ustrezno ustanovo v vaši okolici. Ta telefonska linija je 
seveda vedno na voljo tudi vašim bližnjim.

Igra ima meje!

Naš 
varnostni 

paket

Ce potrebujete pomoc vi ali 
vaši bližnji, se obrnite na:

našo brezplačno linijo na številki:
0800 / 234 111
naše spletno svetovanje na:
hilfe@spielsuchtinfo.at

Svetovanje pri zasvojenosti z igrami na srečo 
glavnega deželnega mesta Celovec-Klagenfurt

 Georg Lora Str. 26
 9020 Klagenfurt am Wörthersee
 Tel.: 0463 / 537 5782
 spielsuchtberatung@klagenfurt.at
 Termin po telefonskem dogovoru

Skupinska terapija sreda: 
 1900-2000

Ambulanta za zavojenost z igrami na srečo 
De La Tour
 
 Nikolaigasse 39
 9500 Villach -Beljak
 Tel.: 04242 / 243 68
 spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at
 
Delovni čas ambulante:
 Pon., tor., čet. in pet.: 0800-1630

Skupinska terapija: 
 Sreda 0800-2100
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Igra je osnovno vedenje človeka. Za večino ljudi je to 
zabava in v igri uživajo. Vendar se v nekaterih primerih 
igra razvije v resno zadevo in postane strast, ki je ušla iz 
vajeti. Če kdo vanjo dalj časa vlaga več časa in denarja, 
kot si lahko privošči, lahko zanj igra postane odvisnost. 
Temu nevidnemu prehodu se želimo izogniti, da ohrani-
mo igro na srečo kot napeto in razvedrilno prostočasno 
ponudbo. 

Preverite svoje igralno vedenje

1) Ste imeli zaradi svojega igralnega vedenja 
 kdaj težave v družini/spore?

2) Je igranje naškodilo vašemu ugledu?

3) Imate po igranju pogosto slabo vest?

4) Igrate s ciljem, da priigrate izgube?

5) Se le težko koncentrirate na kaj drugega, kot 
 na igro?

6) Ste že večkrat zaigrali svoj zadnji denar?

7) Ste si za igranje že kdaj sposodili denar?

8) Ste za financiranje igranja že kdaj kaj 
 prodali?

9) Se vam upira, da bi svoj „igralni denar“ 
 porabili za druge stvari?

10) Ali pogosto prekoračite časovne omejitve, ki 
 ste si jih za igranje postavili sami?

11) Ali igrate, da pozabite na skrbi, jezo, samoto 
 ali druge težave?

12) Imate zaradi igranja neprespane noči?

13) Ali vas k igranju napeljejo razočaranje ali 
 frustracija?

14) Ali skrivate svojo igralno strast?

15) Ali vaše misli pogosto krožijo o možnostih 
 dobitka in drugih možnih dobitkih?

•  Igra je namenjena zabavi. Ne igrajte, da ubežite 
 težavam ali skrbem!
•  Igrajte le z denarjem, ki ga ne potrebujete za druge 
 pomembne stvari!
•  Ne stavite več denarja, kot ste največ načrtovali, da 
 boste zapravili
•  Na igralni račun ne vplačajte več denarja, kot ta 
 znesek!
•  Vnaprej določite, pri katerem dobitku boste prenehali 
 igrati!
•  Nikoli ne igrajte z izposojenim denarjem!
• Igralnemu avtomatu se vedno približajte 
 koncentrirani in spočiti.
• Vzemite si odmore! 
• Ne igrajte pod vplivom alkohola!
• Pazite, da se ne boste prikrajšali za druge 
 prostočasne dejavnosti!

10 osnovnih pravil za igranje na 
igralnih avtomatih

Je moje igralno vedenje problematicno?
DA NE

DA NE

Če ste z iskrenimi odgovori na več kot dve vprašanji 
odgovorili pritrdilno, je morda vaše igralno vedenje 
problematično. Povabiti vas želimo, da se pogovorite z 
našim usposobljenim sodelavcem v salonu.

Če ste pritrdilno odgovorili na več kot tri vprašanja, vam 
priporočamo, da se nujno osebno pogovorite z našim 
usposobljenim sodelavcem ali da se brez obveznosti 
obrnete neposredno na svetovalni center.

Na naši brezplačni liniji na številki 0800-234111 oz. 
našem spletnem svetovalnem centru na 
hilfe@spielsuchtinfo.at so vam vedno na voljo 
usposobljeni strokovnjaki.
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