Νέο διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθήσει όσους Έλληνες έχουν πρόβλημα τζόγου να
ξανακερδίσουν τη ζωή τους
Ένα νέο εργαλείο που δημιούργησε η Κυβέρνηση της ΝΝΟ διατίθεται τώρα στο διαδίκτυο για να βοηθήσει τους
Έλληνες που έχουν πρόβλημα τζόγου να κατανοήσουν τον πραγματικό αντίκτυπο του τζόγου στη ζωή τους. Ο
Υπολογιστής Τζόγου (Gambling Help Calculator) έχει στόχο να δώσει στους παίκτες μια εικόνα της πραγματικής
οικονομικής τους κατάστασης υπολογίζοντας πόσα θα χάσουν κατά μέσο όρο σε ένα χρόνο αν συνεχίσουν να
παίζουν τζόγο με το συνηθισμένο τους ρυθμό.
Το καινούργιο εργαλείο ετοιμάστηκε και θα κυκλοφορήσει για την Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Υπεύθυνο
Τζόγο 2013 ( 20-26 Μαϊου)
Η έρευνα δείχνει ότι οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών τείνουν να θυμούνται περισσότερο τα κέρδη παρά τις
απώλειες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα όλοι σχεδόν θα χάσουν χρήματα.
Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δουν τη «συνολική εικόνα» του πώς
επηρεάζει ο τζόγος τη ζωή τους - ιδίως αν τα άτομα γύρω τους παίζουν κι αυτά συχνά τζόγο. Είναι εύκολο να
χάσουν το λογαριασμό του πραγματικού κόστους των τυχερών παιχνιδιών από οικονομική και συναισθηματική
άποψη και όσον αφορά τις σχέσεις.
Η Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Πρόνοιας, κ. Μαρία Πετροχείλου, επικροτεί την εισαγωγή αυτού του νέου
εργαλείου που είναι διαθέσιμο στην ελληνική παροικία.
«Ορισμένοι παίκτες δεν συνειδητοποιούν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα τζόγου τους, μέχρι να χάσουν τις
οικονομίες μιας ζωής, το σπίτι και την οικογένειά τους. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που υπάρχει τώρα ένα εργαλείο
το οποίο αποσκοπεί να βοηθήσει άτομα που έχουν πρόβλημα τζόγου να υπολογίσουν το χρηματικό ποσό που
ξοδεύουν στον τζόγο. Αυτό θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν τις συνέπειες πριν να είναι πολύ αργά».
«Όπως γνωρίζουμε, στην ελληνική κουλτούρα θεωρείται στίγμα να απευθυνθείς σ' έναν σύμβουλο. Ο
Υπολογιστής Τζόγου διατίθεται μέσω του διαδικτύου στα Ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που έχει
πρόβλημα τζόγου μπορεί απλά να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και να ελέγξει τις πληροφορίες κατ' ιδίαν,
οπουδήποτε και οποτεδήποτε».
Μια πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε στις αρχές του 2012 από την Πολυπολιτισμική Υγειονομική Υπηρεσία
Επικοινωνίας (Multicultural Health Communication Service - MHCS) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Υπεύθυνης Ενασχόλησης με Τυχερά Παιχνίδια (Responsible Gambling Fund - RGF) δείχνει ότι περισσότεροι
από το 80% των μελών της ελληνικής παροικίας στη ΝΝΟ πιστεύουν και αναγνωρίζουν ότι ο τζόγος είναι
πρόβλημα στην παροικία τους. Αυτά τα σχόλια ελήφθησαν από 1000 σχεδόν συμμετέχοντες σε πέντε
κοινότητες - αραβική, κινεζική, ελληνική, ιταλική και βιετναμική. Για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας
επισκεφθείτε το: http://bit.ly/10oIYOp
Οι μισοί από όσους συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν σε συνεντεύξεις ότι η πιο συχνή μέθοδος αναγνώρισης
ενός φίλου με πρόβλημα τζόγου ήταν όταν ο φίλος χρειαζόταν να δανειστεί ή να πουλήσει κάτι προκειμένου να
βρει χρήματα για τζόγο. Ανέφεραν επίσης ότι μπορούν να αναγνωρίσουν αν ένας φίλος ή μέλος της οικογένειας
έχει πρόβλημα τζόγου όταν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα του
επιτρέπουν τα οικονομικά του ή έχει προβλήματα στις σχέσεις του.
«Η ελληνική παροικία κατανοεί ότι τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν πρόβλημα. Βλέπουν τους φίλους και τις
οικογένειές τους να επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνουν τα υπάρχοντά τους και τους ανθρώπους που
αγαπούν. Ο Υπολογιστής Τζόγου στα Ελληνικά θα βοηθήσει τους παίκτες που έχουν πρόβλημα τζόγου να
ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης για να αποκαταστήσουν τη ζωή τους» είπε η Σύμβουλος, κ. Μαρία
Πετροχείλου.

Ο Υπολογιστής Τζόγου διατίθεται επίσης στα Αραβικά, Κινεζικά, Ιταλικά και Βιετναμικά. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε το: http://bit.ly/YfxVoq
Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας εμφανίζετε σημάδια προβλήματος τζόγου, διατίθεται βοήθεια δωρεάν.
Επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας στο (02) 9516 2188 για να κλείσετε ραντεβού. Η διεύθυνση του
Κέντρου είναι: 378A King Street, Newtown NSW.
Το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας διαθέτει επαγγελματίες συμβούλους που μιλούν Ελληνικά και Αγγλικά και έχουν
εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων τζόγου. Λειτουργούν υπό αυστηρό κώδικα εχεμύθειας και
συνεργάζονται με την οικογένεια και τους φίλους που επηρεάζονται από πρόβλημα τζόγου.
Για δωρεάν εμπιστευτική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, επισκεφθείτε το www.gamblinghelp.nsw.gov.au
ή καλέστε το 1800 858 858.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Πολυπολιτισμική Υπηρεσία για Προβλήματα Τζόγου στον αριθμό: 1800
856 800 Διεύθυνση: Building 55a, Cumberland Hospital, 5 Fleet St, Parramatta, NSW 2015
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/mpgs

