DVD ζε ποιιές γιώζζες γηα βοήζεηα ζηελ αληηκεηώπηζε προβιεκαηηθού
ηδόγοσ
Κπθινθνξεί έλα λέν DVD γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ ηδόγνπ από θνηλνηηθή ζθνπηά ζε πέληε γιώζζεο:
Αξαβηθά, Κηλεδηθά, Διιεληθά, Ιηαιηθά θαη Βηεηλακηθά.
Με ηε ζπκκεηνρή κειώλ από ηηο ζρεηηθέο θνηλόηεηεο, ην δσξεάλ DVD «Πόσο Σας Στοιχίζει Πραγματικά ο Τζόγος;»
ηνλίδεη ην γεγνλόο όηη ηα πξνβιήκαηα ηδόγνπ κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ αλζξώπνπο θάζε πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη
παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πεγέο ππνζηήξημεο πνπ δηαηίζεληαη ζηε γιώζζα
ζαο.
Τν DVD, ην νπνίν είλαη κηα παξαγσγή ηεο Κπβέξλεζεο ηεο ΝΝΟ ζην πιαίζην ηεο Δλεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο γηα ηνλ
Πξνβιεκαηηθό Τδόγν πνπ πξννξίδεηαη γηα Κνηλόηεηεο Πνηθηιόκνξθεο Πνιηηηζκηθήο θαη Γισζζνινγηθήο Πξνέιεπζεο
(CALD), πεξηιακβάλεη ζπλεληεύμεηο κε ζπκβνύινπο, γηαηξνύο θαη ζηειέρε θνηλνηήησλ θαη ππνγξακκίδεη όηη δελ είλαη
ληξνπή λα έρεη θαλείο πξόβιεκα ή λα δεηήζεη επαγγεικαηηθή βνήζεηα.
Έρνληαο εγθαηληαζηεί ζην πιαίζην ηεο Δλεκεξσηηθήο Δβδνκάδαο γηα ηελ Υπεύζπλε Δλαζρόιεζε κε Τπρεξά Παηρλίδηα
(14-20 Μαΐνπ), ην DVD «Πόσο Σας Στοιχίζει Πραγματικά ο Τζόγος;» απεπζύλεηαη ζε θνηλόηεηεο CALD αλαηξώληαο
νξηζκέλεο από ηηο πξνθαηαιήςεηο γύξσ από ηνλ ηδόγν θαη πξνσζώληαο ηε δσξεάλ, εκπηζηεπηηθή βνήζεηα πνπ
δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο γιώζζεο.
Τν 2010, ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΝΟ εγθαηλίαζε κηα ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία πξνβιεκαηηθνύ ηδόγνπ ζηα Αξαβηθά,
Κηλεδηθά, Διιεληθά, Βηεηλακηθά θαη Ιηαιηθά ζην πιαίζην κηαο ηξηεηνύο ζηξαηεγηθήο έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη
πξόιεςεο, ύςνπο 2,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Τα κέιε πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηδόγνπ ελζαξξύλνληαη λα θάλνπλ απηό ην
ηδηαίηεξα ζεκαληηθό πξώην βήκα θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα από κηα επξεία πνηθηιία ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
πςειήο πνηόηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Κπβέξλεζε ηεο ΝΝΟ.
Μέζσ ηνπ Τακείνπ Υπεύζπλεο Δλαζρόιεζεο κε Τπρεξά Παηρλίδηα (Responsible Gambling Fund), ε Κπβέξλεζε ηεο
ΝΝΟ ρξεκαηνδνηεί ην Αξαβηθό Σπκβνύιην Απζηξαιίαο ζην Bankstown, ην Αζηαηηθό Κέληξν Πξόλνηαο ηνπ Auburn ζην
Lidcombe, ην Co.As.It (Ιηαιηθόο Σύλδεζκνο Αξσγήο) ζην Leichhardt, ην Διιεληθό Κέληξν Πξόλνηαο ηνπ Newtown, ηε
Βηεηλακηθή Κνηλόηεηα ηεο Απζηξαιίαο ζηελ Cabramatta θαη ηελ Πνιηηεηαθή Πνιππνιηηηζκηθή Υπεξεζία Πξνβιεκαηηθνύ
Τδόγνπ (Statewide Multicultural Problem Gambling Service) κε έδξα ζην North Parramatta, γηα λα παξέρνπλ
ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε ζε παίθηεο κε πξόβιεκα ηδόγνπ θαζώο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο
ηνπο νη νπνίνη επεξεάδνληαη από ηνλ πξνβιεκαηηθό ηδόγν.
Η Σύκβνπινο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Πξόλνηαο, θ. Μαξία Πεηξνρείινπ, ζπκκεηείρε ζηελ παξαγσγή ηνπ DVD «Πόσο
Σας Στοιχίζει Πραγματικά ο Τζόγος;» θαη ην επηθξνηεί σο κηα πνιύηηκε πεγή βνήζεηαο γηα όζνπο Έιιελεο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηδόγνπ.
«Δίλαη δύζθνιν γηα πνιινύο Έιιελεο λα δεηήζνπλ βνήζεηα εθηόο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο θύθινπ», ιέεη ε θ.
Πεηξνρείινπ. «Δίλαη αθόκε πην δύζθνιν όηαλ ην δήηεκα κε ην νπνίν ρξεηάδνληαη βνήζεηα είλαη ζπλπθαζκέλν κε
ληξνπή θαη ζηίγκα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ ηδόγνπ. Απηό ην λέν DVD ζα απνηειέζεη πνιύηηκν
βνήζεκα γηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ καζηίδνληαη από ηνλ πξνβιεκαηηθό ηδόγν, αθνύ κηιά άκεζα ζ' απηνύο».
Γσξεάλ Διιεληθά DVD δηαηίζεληαη θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ην Διιεληθό Κέληξν Πξόλνηαο ζην (02) 9516 2188 ή
απηνπξνζώπσο ζην θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην: 376-378 King Street Newtown.

Αλ εκθαλίδεηε εζείο ή θάπνηνο γλσζηόο ζαο ελδείμεηο πξνβιεκαηηθνύ ηδόγνπ, δηαηίζεηαη βνήζεηα δσξεάλ. Τν Διιεληθό
Κέληξν Πξόλνηαο δηαζέηεη επαγγεικαηίεο πνπ κηινύλ Διιεληθά θαη Αγγιηθά. Έρνπλ εκπεηξία ζηνλ πξνβιεκαηηθό
ηδόγν, θαη ιεηηνπξγνύλ ππό απζηεξό θώδηθα ερεκύζεηαο. Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίινη πνπ επεξεάδνληαη από ηνλ
πξνβιεκαηηθό ηδόγν είλαη επίζεο εππξόζδεθηνη.
Απηό ην DVD δηαηίζεηαη επίζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζην www.youtube.com/gamblinghangover.
Γηα δωρεάλ εκπηζηεσηηθή βοήζεηα 24 ώρες ηο 24ωρο επηζθεθζείηε ηο www.gamblinghelp.nsw.gov.au ή
θαιέζηε ηο 1800 858 858.

