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Introducere 

 
Acest ghid se adresează părinților care au o problemă de gambling (cu jocurile de noroc), 

cât și acelor părinți care sunt preocupați de efectele pe care le pot avea jocurile de noroc asupra 

propriilor lor copii.  Acesta poate fi de folos și celorlalți membri ai familiei, prieteni sau specialiști în 

domeniu care ar dori să înțeleagă mai bine impactul sau cum sunt afectați copiii de către adicția 

unui părinte față de jocurile de noroc. 

Dacă aveți probleme cu jocurile de noroc, vă rog să consultați broșura informativă Problema 

gambling-ului: Aspectele,  Opțiunile. Dacă cineva apropiat vouă joacă prea mult la jocurile de noroc, 

consultați broșura informativă Problema gambling-ului: Un ghid pentru familii. Dacă sunteți un 

specialist în acest domeniu, broșura informativă: Problema gambling-ului: Un ghid pentru specialiști 

și foaia de referință: Cum să lucrăm cu părinții care au o problem de gambling: Un ghid pentru 

profesioniști poate fi de folos. Toate aceste resurse bibliografice sunt disponibile și cu acces liber la 

www.problemgambling.ca . 

Poate ești îngrijorat de modul în care comportamentul tău de gambling îți afectează copiii. 

Sau poate ești preocupat de impactul  pe care îl are comportamentul față de jocurile de noroc  al 

partenerului tău de viață sau al unui alt membru al familiei asupra copiilor tăi. De altfel, ai putea fi 

un adult care s-a confruntat în copilărie cu problema de gambling a unui părinte sau un profesionist 

în acest domeniu de specialitate care intenționează să afle mai multe despre sprijinul care poate fi 

oferit părinților pentru a face față adicției lor față de jocurile de noroc.  

  

Acest ghid a fost proiectat și gândit pentru a te ajuta: 

 Să înțelegi mai bine problema gambling-ului 

 Să înțelegi mai bine cum gambling-ul îți poate afecta copiii 

 Pentru a găsi moduri de a diminua sau minimaliza expunerea la risc a copiilor tăi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.problemgambling.ca/
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 Gambling-ul problemă:  Un ghid pentru părinți   
 

 

Jocurile de noroc pot cauza dificultăți 
financiare și familiale serioase. Dar, cu 
ajutor specializat,  familia ta poate 
învăța să se confrunte în mod 
adaptativ în a depăși problemele 
legate de gambling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Să înveți cum consilierii sau alți 
experți te pot ajuta pe tine și pe 
familia ta 

 Să găsești resurse care au fost de 
ajutor altor familii.  

 
 
 
Te simți probabil puțin copleșit în acest 
moment. Jocurile de noroc pot da naștere 
unor dificultăți familiale și financiare 
serioase. Dar, cu ajutor specializat, familia ta 
poate învăța să gestioneze în mod eficient și 
să depășească cu succes problemele ce țin de 
jocurile de noroc.  Consilieri special pregătiți 
în acest sens au ajutat mulți oameni să își 
stopeze sau să își țină sub control dependența 
față de jocurile de noroc. Oamenii care au 
probleme cu jocurile de noroc își revin, iar 
familiile lor se fac bine. Familia ta ar putea fi 
una dintre acestea. Luând și citind acest ghid, 
întreprinzi un pas important în aceste sens.  
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1 
Introducere în gambling
 
 
Ce este gambling-ul sau jocurile de noroc? 
   

Jucați de fiecare dată când vă asumați riscul de a pierde bani sau bunuri, și când  
câștigul sau pierderea  este decisă, în mare parte, de factorul șansă.   
 

Sunt multe modalități diferite de a juca, printre care: 
 

• jocurile de noroc din cazinouri (ex. ruleta) 
• bingo 
• jocurile de cărți 
• loteria sau tombolele 
• aparatele de jocuri 
• biletele la loterie 
• loz în plic  
• mah-jong sau domino 
• pariurile de la cursele de cai sau alte sporturi  
• pariurile sportive (ex: golf sau biliard)  
• specularea acțiunilor la bursa de valori 
 
In În Canada, 2.4% din populație are o problemă cu jocurile de noroc.   
 

Jocurile de noroc se pot desfășura și virtual, pe internet, prin pariurile sportive 
online, poker sau alte jocuri cu cărți sau cazinouri virtuale. 
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Gambling-ul problemă:  Un ghid pentru  
părinți   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nu toți cei care joacă în                 
mod excesiv sunt la fel,  
nici problemele cu care 
aceștia se confruntă. 
Indivizii cu probleme cu 
jocurile de noroc sunt 
răspândiți în toate 
categoriile de vârstă, de 
venituri, în toate 
culturile și categoriile 
socio-profesionale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este gambling-ul problemă?  
 
Jocurile de noroc  problematice nu se rezumă la 

a pierde bani. Aceste probleme afectează, în 

general, întreaga viață a unei persoane.  

 

Gambling-ul devine o problemă când : 

• interferează cu munca, studiile sau alte 

activități  

• dăunează sănătății mintale și fizice 

• afectează financiar o persoană  

• dăunează reputației personale 

• iscă probleme în familie sau cu prietenii  

 

Există mai multe stadii ale problemelor cu 

jocurile de noroc ( a se vedea tabelul de mai jos). 

 

Niveluri ale problemelor cu jocurile 
de noroc 
Problemele cu jocurile de noroc pot fi 
clasificate de la ușoare la severe: 
• Majoritatea oamenilor care joacă, o fac 
ocazional, de plăcere, fără a-și cauza niciun 
prejudiciu.  
• Jucătorii sociali serioși joacă regulat, dar 
jocul nu are întâietate în fața familiei și a 
muncii 
•  Persoanele care joacă excesiv întâmpină 
adesea probleme la locul de muncă, cu 
familia sau cu prietenii. Jocul lor duce 
deseori la pierderi si pagube materiale.  
• Pentru unii indivizi  jocurile de noroc 
prejudiciază în mod serios  mare parte sau 
toate sferele vieții acestora.  
 

Nu toți cei care joacă în mod excesiv sunt la fel, 

nici problemele cu care aceștia se confruntă. 

Indivizii ce întâmpină probleme cu jocurile de 

noroc sunt răspândiți în toate categoriile de 

vârstă, în toate intervalele de venituri, în toate 

culturile și categoriile socio-profesionale.  Unii 

oameni dezvoltă probleme cu jocurile de noroc, 

dintr-o dată, spontan, alții de-a lungul mai 

multor ani. Există multe motive datorită cărora o 

problemă de gambling poate apărea. Unii încep 

să joace excesiv când încearcă să redobândească 

banii pe care i-au pierdut la aceleași jocuri sau 

pentru că le place să fie “ în acțiune “. Alții au 

de-a face cu un nivel crescând de stres în viața 

lor, fapt care transformă gambling-ul într-o 

formă de detensionare 
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                                                                                                                              Introducere în gambling 
 

Factori de risc 
 

Sunt mulți factori de risc care predispun o 

persoană spre a se confrunta cu probleme de 

dependență față de jocurile de noroc. O persoană 

este mai susceptibilă  riscului de a avea 

probleme cu jocurile de noroc dacă ea sau el: 

 

 

 

De ce unii nu se pot opri pur și simplu?

• a avut parte de un mare câștig timpuriu în 

istoricul lui sau al ei de jucător 

• dacă are probleme financiare 

• dacă a trăit o pierdere recent sau o schimbare, 

precum probleme în relația de cuplu, un divorț, 

pierderea locului de muncă, pensionarea sau 

trecerea în neființă a cuiva drag  

• se confruntă cu o problemă de sănătate sau cu 

durere fizică  

• se simte adesea însingurat 

• are puține interese  sau hobby-uri, sau simte 

lipsa unor țeluri în viață 

• își asumă riscuri sau acționează impulsiv, fără 

să gândească  

• are nevoie de incitare/stimulare și se simte 

adesea plictisit  

• recurge la gambling, alcool sau alte droguri 

pentru a face față unor evenimente sau emoții 

negative  

• se simte deseori deprimat sau anxios 

• a fost abuzat sau traumatizat 

• are (sau  a avut) probleme cu alcoolul sau cu 

alte droguri, sau probleme precedente cu jocurile 

de noroc sau  cu cheltuieli în exces 

• are un membru al familiei care a avut probleme 

cu alcoolul sau cu alte droguri, sau probleme 

precedente cu jocurile de noroc sau  cu 

cheltuielile în exces 

 • crede că are un sistem sau un mod de a juca 

care îi intensifică șansele de câștiga  

 

Cu cât  mai multe criterii din această listă sunt 

întrunite  de către o persoană sau cu care se 

identifică o persoană anume, cu atât trebuie ca 

acea persoană să fie mai vigilentă cu privire la  

jocurile de noroc 

 
 

 
 

 

 

Majoritatea indivizilor ce se confruntă cu 

probleme de gambling pierd insidios noțiunea 

timpului și a banilor investiți în jocurile de 

noroc. Sunt absorbiți de jocurile de noroc și de 

cele mai multe ori își neglijează familiile și 

nevoile propriilor copii. Unii dintre cei care 

joacă în exces  nu își asociază problemele din 

propriile vieți cu faptul că joacă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Unii dintre cei care joacă în exces 
nu își asociază problemele din 
propriile vieți cu faptul că joacă. 
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 Gambling-ul problemă:  Un ghid pentru  
părinți   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primul pas 
pentru cei care 
se confruntă 
cu probleme 
cu jocurile de 
noroc este să-
și accepte 
pierderile și 
speranțele într-
un mare câștig. 
Astfel vor 
putea reîncepe 
să 
dobândească 
controlul 
asupra 
modului lor de 
gambling și 
asupra 
propriilor vieți.  
 
 
 

 
 
 
   

 

Majoritatea celor care joacă în exces au 

sentimente ambivalente și confuze față de 

gambling. Sunt conștienți că jucând își cauzează 

probleme lor înșiși și celor dragi lor. Se pot simți 

neliniștiți, deprimați, nervoși sau rușinați. 

Impulsul de a juca este foarte puternic, invaziv, 

iar oamenii pot întâmpina dificultăți în a  înceta 

sau în a-și limita temeinic jocul. Unii devin 

iritați și nemulțumiți atunci când încearcă să facă 

schimbări.   

 

Unii dintre cei care au probleme de 

gambling au temeri cu privire la faptul că 

persoanele dragi vor conștientiza că aceștia au o 

problemă. Ceea ce îi determină să mintă în 

legătură cu modul în care joacă, adâncindu-se 

astfel și mai mult în negare și în datorii. Aceștia 

continuă să spere într-un câștig mare care le va 

pune capăt problemelor. 

 

Primul pas pentru cei ce au probleme cu 

jocurile de noroc este să-și accepte pierderile și 

speranțele într-un mare câștig. Astfel  vor putea 

reîncepe să dobândească controlul asupra 

modului lor de gambling  și asupra propriilor 

vieți.  

 
 
Cum să apelăm la ajutor 
 
Dacă credeți că d-voastră, un prieten  sau un 

membru al familiei are o problemă cu jocurile de 

noroc, puteți fi ajutați. Capitolul 5  vă va spune 

cum.
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2 
Riscurile la care este expus copilul al cărui 
părinte  se confruntă cu o problemă de gambling 
 
 
 
Problema gambling-ului și 
familiile 
 

După cum bine știți, jocurile de noroc pot afecta 

atât jucătorul, cât și pe cei din jurul acestuia De 

fapt, pentru fiecare individ care are o problemă 

de gambling, între 8 și 10 alți indivizi sunt 

afectați direct, într-un fel sau altul. 2 

 

Dacă un membru al unei familii are o problemă 

de gambling, o gospodărie poate fi perturbată în 

multe feluri, datorită: 

• dificultății de a plăti facturile și acumulării 

datoriilor 

• incidentelor cu legea pentru fapte ca furt  

• probleme de sănătate mintală și fizică, atât 

pentru jucător, cât și pentru membrii familiei 

acestuia   

• dificultăți în rolul de a fi părinte  

• abuz fizic, verbal și emoțional între membrii 

familiei  

• certuri în fața copiilor  

• indisponibilitate fizică și emoțională a 

jucătorului 

• despărțire sau divorț 

• disconfort în a discuta despre problemele de 

gambling cu alți membrii ai familiei sau prieteni 

• sentimentul de izolare care apare la toți 

membrii familiei.3 

 

Dacă vă confruntați cu oricare dintre 

aceste aspect, nu sunteți de unul singur. 

Consilierii sau alți profesioniști vă pot sprijini 

familiile să facă față acestor dificultăți (vezi 

capitolul 5). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare 
individ care 
are o 
problemă de 
gambling, 
între 8 și 10 
alți indivizi 
sunt  afectați 
direct, într-un 
fel sau altul.  
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Gambling-ul problemă:  Un ghid pentru  părinți   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Problemele parentale de 
gambling constituie 
singurul factor care 
influențează și potențează, 
în mod strâns, apariția 
unor probleme de 
gambling printre copii și 
adolescenți.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riscul crescut la copii 
 

Chiar dacă  problema jocurilor de noroc  îi  

afectează pe toți membrii unei familii, impactul 

pe  care îl are asupra copiilor este, uneori,  omis. 

Din acest considerente, acest ghid se 

concentrează pe felul în care problema de 

gambling a unui părinte îi afectează pe copii.   

 

Unul dintre riscurile problemei cu jocurile de 

noroc a  unui părinte este acela că această 

problemă poate fi transmisă.4  Copiii unui părinte 

ce are probleme cu jocurile de noroc sunt între 3 

și 11 ori mai înclinați să dezvolte o astfel de  

problemă de gambling  față sunt alți copii.5  

Acest risc crescut  atinge copii de toate vârstele, 

de la preșcolari la tineri adulți (adulți 

emergenți).  Problemele parentale de gambling 

constituie singurul factor care influențează și 

potențează, în mod strâns, apariția unor 

probleme de gambling printre copii și 

adolescenți.6–8 

 
De ce ar putea fi supus, de asemenea, 
riscului copilul unui părinte cu probleme 
de gambling? 
 

Sunt  multe rațiuni pentru care copilul unui 

părinte ce se confruntă cu o problemă cu jocurile 

de noroc ar putea dezvolta și acesta, la rândul 

lui, o problemă de gambling.  Cercetările de 

specialitate au arătat că genetica are un rol în 

acest scop, la fel ca mediul în care crește copilul. 

Doi factori de mediu importanți sunt 

modelul/modelarea parentală sau învățarea 

vicariantă și mecanismele de coping.  

 

 

Modelarea parentală sau învățarea vicariantă  

Părinții sunt cele mai importante modele pentru 

copiii lor, astfel că în familiile în care un părinte 

întâmpină probleme de gambling,  copiii pot  

oglindi atitudinile, convingerile și 

comportamentele parentale de gambling           

.9,10  Mulți  copii și tineri încep să joace alături 

de părinții lor, iar unii încep de la vârste fragede.
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                  Riscurile pentru un copil care are  un părinte ce se confruntă cu o problemă de gambling  
 
 
 
Copiii părinților care au o probleme cu jocurile 

de noroc, cel mai adesea: 

• cred că jocurile de noroc sunt un mod viabil de 

a obține bani 4 

•percep gambling-ul în exces ca fiind firesc 11 

• cred că gambling-ul e antrenant,10 

• joacă pentru a face față solitudinii, depresiei, 

anxietății și altor aspecte 11 

• adeseori joacă frecvent.12,13 

 

Atunci când un părinte este permisiv față de 

comportamentul de gambling excedentar al 

propriului copilul sau participă, își încurajează 

copilul  în practicarea  jocurilor de noroc, acest 

fapt îl expune pe copil unui risc crescut de a se 

confrunta cu probleme de gambling, la fel ca 

multor altor dificultăți.  

 
Mecanisme de coping 
 
Coping-ul se referă la modalitatea în care un 

copil înțelege o situație și la modul în care acesta 

răspunde în fața situației sau  în care o 

gesionează.14 Părinții au un rol primordial în a-i 

învăța pe copii mecanisme sănătoase/adaptative 

de a gestiona stresul.  

Copiii expuși problemelor de joc parentale sunt 

supuși unui nivel de stres crescut. Acestora s-ar 

putea să le lipsească, de altfel, mecanismele la 

care ar putea recurge pentru a gestiona eficient 

stresul, ceea ce crește vulnerabilitatea față de/ 

predispoziția în a se confrunta cu probleme de 

gambling, ei înșiși. Toate acestea datorită 

faptului că acei copiii ai căror părinți au o 

problemă de joc pot juca pentru a-și intensifica 

emoțiile pozitive, asemeni entuziasmului și 

amuzamentului și pentru a-și minimaliza 

emoțiile negative, precum stresul și depresia.11 

Mecanismele pozitive sau adaptative de coping 

includ comunicarea eficientă, gestionarea 

emoțiilor puternice, utilizarea unor aptitudini 

eficiente de rezolvarea a problemelor și luare a 

deciziilor și căutarea suportului social în caz de 

nevoie.15 Chiar și copii care nu au aptitudini 

puternice de coping, pot învăța aceste strategii. 

Mecanismele adaptative de coping protejează 

copiii de efectele jocului problematic și reduc, 

de asemenea, riscul ca aceștia să dezvolte 

probleme de joc problematic, ei înșiși.  

 

Consilierea individuală sau în grup poate ajuta în 

a schimba atitudini, convingeri și 

comportamente. Poate îmbunătăți și 

mecanismele de coping, fapt ce va reduce gradul 

de risc la care sunt expuși copiii acelor părinți 

care joacă  (vezi Capitolul 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părinții au un rol important în a-și învăța 
copiii mecanisme adaptative  de coping 
(a gestiona) stresul. 
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Gambling-ul problemă:  Un ghid pentru  părinți   
 
 
 
 

Implicații ce țin de  siguranță 
 

 

În cazul în care  sunteți îngrijorat pentru siguranța  d-voastră personală sau cea a  copiilor d-

voastră, vă rugăm să apelați la ajutor. 

Dacă  există  un risc de a se produce un  act violent  au un suicid, sunați la 911 sau prezentați-

vă la cea mai apropiată unitate de urgențe. 

, Puteți suna, de asemenea , la oricare dintre următoarele numere de asistență telefonică: 

• Femei agresate : 1 866 863-0511 ( disponibil 24 de  ore într-o zi, 

7 zile pe săptămână  și în  154  de limbi) 

• Ontario Distress Centres: www.dcontario.org/help.html 

• Ontario Problem Gambling Helpline: 1 888 230-3505 

Pentru mai multe informații despre cum să apelați la ajutor și unde  puteți găsi acest ajutor, 

a se vedea Capitolele  5 și 6  
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3 
Cum se răsfrâng efectele gambling-ului problematic al părintelui 
asupra copilului   
 
Cu toate că pot fi extrem de rezilienți, majoritatea 

copiilor sunt afectați, într-un fel sau altul, de 

problema de gambling a unui părinte. De altfel, 

fiecare copil poate  fi afectat diferențiat și poate 

să gestioneze și să facă față unei astfel de situații 

în diferite feluri. 

   

Gradul în care un copil este afectat de către  

gambling-ul problematic al unui părinte  este 

influențat  de mai mulți factori, precum: 

• vârsta și stadiul de dezvoltare al copilului 

• tipul de personalitate și temperamentul 

copilului 

•aptitudinile și strategiile copilului și ale 

părinților de coping și de rezolvare a 

problemelor 

 • prezența și a altor dificultăți în viața copilului 

și a familiei  

• stresul material și lipsa acoperirii nevoilor 

bazale (ex: mâncare, haine, adăpost) 

• calitatea și natura relației dintre părinți  

• seriozitatea problemei de gambling  

• măsura în care copilul preia din rolurile și 

responsabilitățile adulților  

•dacă părintele care se confruntă cu o problemă 

cu jocurile de noroc are rol primar de îngrijire a 

copilului  

• prezența suportului social (ex: familia lărgită, 

prieteni, școală, comunitate, grup spiritual sau 

religios ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritatea  copiilor sunt afectați, 
într-un fel sau altul, de problema 
de gambling a unui părinte. De 
altfel, fiecare copil poate fi afectat  
diferențiat și poate să gestioneze 
și să facă față unei astfel de situații 
în diferite feluri.  
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În rândul copiilor pot apărea 
variate preocupări asupra 
propriei lor sănătăți mintale, 
griji referitoare la apariția  
stărilor de apatie, de a fi cu 
moralul la pământ, și 
depresive, a dispozițiilor 
anxioase sau a gândurilor 
suicidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cum sunt afectați copiii? 

DIFICULTĂȚI PSIHOLOGICE  
Copiii părinților ce au probleme cu jocurile de 

noroc pot întâmpina dificultăți de ordin 

psihologic, inclusiv pierderea sentimentului 

siguranței de sine și a securității 

personale/integrității fizice, și pot experimenta o 

stimă de sine scăzută.   

PROBLEME EMOȚIONALE 
Problemele de gambling parentale pot contribui 

la producerea unor reacții emoționale puternice 

în interiorul unui copil. Mulți copii se pot simți 

nesiguri pe sine, pot fi anxioși și dependenți, în 

timp ce alții pot deveni distanți și evitanți. Alți 

indicatori ai problemelor emoționale sunt:  

• îngrijorarea 

• plânsul frecvent 

• iritabilitatea, furia, izbucnirile emoționale 

• episoadele de râs sau zâmbet în scădere 

SĂNĂTATE MINTALĂ PRECARĂ 
În rândul copiilor pot apărea variate preocupări 

asupra propriei lor sănătăți mintale, griji 

referitoare la apariția stărilor de apatie, de a fi cu 

moralul la pământ, și depresive, a dispozițiilor 

anxioase sau a gândurilor suicidare. 

SĂNĂTATE FIZICĂ PRECARĂ 
Unii copii au, cu preponderență, mai multe 

probleme  de sănătate fizică atunci când se simt 

stresați. Acestea pot include:  

• disconfort fizic sau durere somatică (dureri 

stomacale, dureri de cap, dureri musculare, 

probleme respiratorii, precum astmul) 

• tulburări ale somnului (adorm cu dificultate, 

treziri în timpul nopții, coșmaruri, dorința de a 

dormi cu un părinte)  

• tulburări de alimentație (apetit scăzut, apetit 

crescut sau un comportament alimentar haotic) 

DIFICULTĂȚI LA ȘCOALĂ  
Copiii pot întâmpina mari dificultăți la școală în 

următoarele arii: 

•în a se comporta corespunzător și în a urma 

regulile școlii   

•în a-și face prieteni și a menține aceste prietenii 
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                        Cum se răsfrâng efectele  gambling-ului problematic al părintelui asupra copilului   
 

 
  
 
                                                                   
•în a-și menține nivelul de concentrare, 

motivație și de finalizare și persistență în sarcini 

• în a înțelege materia predată  

• în a fi agresat sau în a-i hărțui pe ceilalți  
PROBLEME COMPORTAMENTALE 
Fiind copii ai unor părinți care se confruntă cu o 

problemă de joc problematic,  aceștia 

experimentează un nivel ridicat de stres, care 

poate genera probleme comportamentale, 

asemeni: 

• ascultării deficitare 

• unor comportamente opozante și agresive 

• a fi foarte emoțional sau disruptivi (ex: furiile) 

• autovătămării 

• abuzului de substanțe (ex: consumul de alcool 

sau de alte substanțe ) 

• petrecerii unui interval de timp îndelungat în 

fața computerului (ex: cu jocurile video,  cu 

jocurile de noroc online, pe canalele de 

socializare) 

• gambling-ului. 

DIFICULTĂȚI FINANCIARE 
Gambling-ul problemă conduce adesea la 

dificultăți materiale în familie,  care se 

materializează în a transforma gospodăria într-

una instabilă și inadecvată, într-o nutriție precară 

sau în lipsa hranei, în limitarea activităților 

recreative pentru copii, în îmbrăcămintea sumară 

sau nepotrivită, în lipsa fondurilor necesare 

pentru costurile învățământului superior, și în 

multe altele.  

Dificultățile financiare corelează deseori cu alte 

tipuri de dificultăți. Părinții se pot certa mai des 

cu privire la lipsa banilor și la datorii decât la 

jocurile de noroc, în sine. Uneori banii obținuți 

la o slujbă de către un copil, economiile sau 

alocația acestuia pot fi folosiți de către părinte 

pentru a juca, sau părintele poate vinde bunurile 

copilului. Greutățile financiare îl pot determina 

pe un copil să se simtă responsabil pentru 

bugetul părinților. E posibil ca unii copii să nu 

învețe să fie economi cu banii, fiind puțin 

interesați de bani, pe care să îi cheltuie în mod 

frivol. 

DIFICULTĂȚI SOCIALE 
Copiii se pot confrunta cu obstacole sociale în 

afara căminului familial.  Unii dintre aceștia vor 

lua decizii nechibzuite în ceea ce privește 

alegerea prietenilor, petrecându-și timpul cu 

oameni care nu îi tratează cum se cuvine sau 

care se implică în comportamente riscante cum 

ar fi abuzul de substanțe.  Alți copii pot 

manifesta tendințe de izolare social, dorind să se 

protejeze și să evite  a se simți rușinați. 

 

 

 

 

 

 

 Fiind copii ai părinților care se confruntă 
cu o problemă de joc problematic, 
aceștia experimentează un nivel ridicat 
de stres, care poate degenera în 
probleme de comportament.   
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RELAȚII FAMILIALE PRECARE 

 

Atunci când un părinte se confruntă cu o problemă cu jocurile de noroc, dinamica familială se 

modifică acut.  Un copil poate fi martorul sau poate trăi într-un mediu cu: 

 

• multe conflicte 

• distanțare emoțională 

• comunicare defectuoasă 

• afectivitate scăzută 

• timp de calitate petrecut împreună, în familie, redus  

• un nivel ridicat de stres 

• lipsa încrederii. 

 

Este important să îi ajuți pe copii să înțeleagă că problemele existente în familie nu li se datorează 

lor. Copiii pot trăi un registru de emoții care să includă furia, frustrarea și resentimentele față de 

unul sau față de ambii părinți. Aceștia s-ar putea simți confuzi, observând un tipar comportamental 

al unuia dintre părinți de a continua să joace, în ciuda problemei de gambling cu care se confruntă, 

chiar dacă acesta și-a asumat că va înceta. Copiii se pot întrista în urma disputelor sau incidentelor 

în care lucruri dureroase au fost verbalizate sau făcute. S-ar putea simți, de asemenea, de unii 

singuri atunci când un părinte nu se află prin preajmă sau nu este disponibil să petreacă timp cu ei.  

 

Copiii simt nevoia  de a se simți în siguranță, iubiți și ocrotiți. Poate fi dificil pentru un părinte să 

conștientizeze modalitățile prin care propriul lor copil poate fi afectat de jocul de noroc 

problematic. Cu toate acestea, nu este prea târziu pentru a produce schimbări.  Poate părea prea 

mult, dificil,  pentru a vă putea descurca de unii singuri. E posibil să nu știți de unde să începeți. 

Terapia individuală sau de familie vă poate fi de ajutor pentru a putea face față acestor dificultăți. 

Vă poate ajuta și în a schimba lucrurile în ceea ce vă privește pe d-voastră, pe copiii și familia 

voastră (vezi Capitolul 5). 
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4 
Reducerea riscului și a consecințelor  gambling-ului problematic al 
unui părinte 
 
Cu toate că toți copiii, de toate vârstele, pot fi 

afectați de problemele cu jocurile de noroc ale 

părinților, sunt multe căi prin care se pot reduce 

riscul și consecințele acestora.  

 

• Părintele poate apela la ajutor  pentru 

problema de gambling cu care se confruntă. 

Acest sprijin nu vă va ajuta doar la numeroase  

niveluri, ci va face o diferență clară pentru copiii 

voștri. Pentru informații în legătură cu 

intervențiile și asistența la care puteți recurge în 

cazul în care întâmpinați  probleme cu 

gambling-ul, consultați Capitolul 6. Există, de 

asemenea, asistență pentru acei părinți care se 

confruntă cu problemele de gambling ale 

partenerului de viață. Chiar dacă părintele care 

joacă nu este pregătit  să înceteze sau să recurgă 

la ajutor de specialitate, apelarea la ajutor vă 

poate ajuta atât pe d-voastră, cât și pe copiii d-

voastră.  

 

• Poate fi dificil pentru un părinte care are de-a 

face cu  o problemă de gambling a partenerului  

de viață, fie a unui fost partener.  Asigurându-vă 

de faptul că aveți grijă de d-voastră, puteți face 

o diferență pentru copilul d-voastră. Copiii se 

îngrijorează și sunt afectați atunci când unul sau 

ambii părinți nu o duc bine. 

  

 

• Evitați să vorbiți urât despre celălalt părinte 

adresându-vă direct sau în fața copilului, chiar și 

în acele moment când persoana în cauză 

manifestă comportamente deviante, altfel spus, 

atunci când se comportă urât. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurându-vă de 
faptul că aveți grijă de 
d-voastră, puteți face o 
diferență pentru 
copilul d-voastră. 
Copiii se îngrijorează 
și sunt afectați atunci 
când unul sau ambii 
părinți nu o duc bine.  
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Reduceți gradul 
de expunere al 
copiilor voștri la 
jocurile de noroc 
și nu îî faceți 
părtași în jocurile 
de noroc.  
 

• Nu vă certați în prezența copiilor și nu îi 

implicați în astfel de schimburi de  replici 

• În timp ce s-ar putea să nu fiți  în măsură să vă 

asigurați copii că nu veți mai juca la jocurile de 

noroc sau că situația financiară se va redresa 

imediat, i-ați putea liniști în multe alte feluri. Le 

puteți spune cât de mult țineți la ei și că le 

sunteți alături necondiționat, că sunteți acolo 

pentru ei.  Le puteți spune despre punctele 

voastre forte care v-au ajutat să faceți față 

greutăților. Îi puteți consola, dacă au fost 

martorii unui episoade negative. O îmbrățișare 

sau orice altă formă de afecțiune fizică este o 

metodă potrivită de consolare. 

• Vorbiți cu copiii voștri mai des și într-un mod 

mai eficient. Copiii conștientizează  că lucrurile 

nu merg bine; fără o explicație sau îmbărbătare 

din partea unui părinte, acest lucru poate crea 

multă anxietate copilului. Încercați să ajustați  

ceea ce spuneți și cum o spuneți vârstei și 

stadiului de dezvoltare al copilului. În concluzie, 

luați în considerare că orice adolescent și adult 

tânăr se neliniștește pentru părinții săi, astfel că 

nu îi încărcați cu prea multă informație. A vorbi 

începe, de cele mai multe ori, prin a asculta. 

• Discutați cu copilul vostru despre realitatea de 

fapt a jocurilor de noroc, demontați miturile 

construite despre gambling și spuneți-le despre 

consecințele gambling-ului problemă. Acestea ar 

putea reduce riscul pentru copil de a dezvolta o 

problemă de gambling.  
Legăturile sănătoase în familie și o bună 
integrare în mediul școlar protejează într-o 
manieră covârșitoare copilul și adolescentul 
în a nu dezvolta problem de gambling și cu 
alcoolul sau cu alte tipuri de substanțe. 
.11 

• Reduceți gradul de expunere al copiilor voștri 

la jocurile de noroc și nu îi faceți părtași în 

jocurile de noroc. 

• Stabiliți și mențineți limite în a permite 

copiilor să utilizeze tehnologia (ex: calculatorul, 

telefoanele de ultimă generație, jocurile video). 

Joaca în exces pe calculator și navigarea pe 

internet pot cauza probleme și îi poate expune pe 

copii riscului de a dezvolta o problemă cu 

jocurile de noroc. Păstrați calculatoarele, 

tabletele și telefoanele de ultimă generație în 

zonele comune ale casei și monitorizați constant 

toate activitățile online.  
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                                      Reducerea riscului și a consecințelor  gambling-ului problematic al unui părinte 
 
           

 

 

 
• Implicați-vă copiii în activități de interes  

 
 

pentru ei (ex: sport, artă, muzică). Atunci când 
copiii sunt  implicați în activități care le sunt pe 

plac, acestea pot potența stima de sine, să le 

confere un sentiment al apartenenței, să îi ajute 

să își facă prieteni și în multe altele.  Există atât 

de multe activități cu acces liber; ar trebui să 

existe și subvenții pentru familii. Interesați-vă în 

mediul școlar și în centrele sociale.  

 

• Învățați-i pe copii strategii adaptative de 

coping, pentru ca aceștia să facă față unor 

contexte și emoții în mod eficient.   

 

• Încercați să petreceți timp cu copiii voștri în 

fiecare săptămână. Nu trebuie să fie activități 

care implică anumite costuri.  

 

• Majoritatea părinților evită să le vorbească 

rudelor sau prietenilor despre problemele de 

gambling care există în familiile lor, dar acest 

fapt îi poate face pe amândoi părinții să se simtă 

izolați. Încercați să obțineți sprijin din partea 

membrilor familiei extinse și a prietenilor.  

Aceștia ar putea fi dispuși să vă asculte și să vă 

ofere sugestii sau să stea cu copiii pentru  a vă 

oferi o pauză. Și copiii pot beneficia de sprijinul 

suplimentar venit din partea restului familiei și a 

prietenilor în moment grele.  

 

• Apelați la sprijin din partea școlii. Poate fi de 

folos să anunțați la școală de momentele dificile 

prin care trece copilul acasă.   

 

 

 

 

Sunt mulți specialiști 
care vă pot ajuta pe d-
voastră, vă pot ajuta 
copiii și familia.  
 

• Îndreptați-vă înspre ajutorul specializat pentru 

familia d-voastră. Sunt mulți experți care vă pot 

veni în ajutor d-voatră, copiilor voștri și familiei 

voastre. Astfel de asistență vă poate veni în 

întâmpinare și pentru disciplină și alte aspecte 

care țin de educarea copiilor. Vezi Capitolele 5 

și 6 pentru informații referitoare la asistența 

pentru copii și familii.  

 

 

 

Moduri de îmbunătățire a 
comunicării cu copiii voștri:  
 
• Vorbiți când sunteți calm, chiar dacă este 
necesar să așteptați ziua următoare. 
• Încercați să folosiți mesajul Eu: „Mi-ar 
plăcea”, „Aș prefera”, „Eu simt”, „Eu am 
nevoie”  
• Fiți conciși. 
• Referiți-vă la un singur subiect o dată.. 
• Nu se rezumă totul la ceea ce spunem, ci și 
la forma în care o spunem. Luați aminte la 
comunicarea nonverbală, care include 
tonalitatea vocii, expresia facială și limbajul 
trupului. 
• Fiți conștient de propriul nivel de stres, căci 
acesta va influența, cel mai probabil, modul 
în care comunicați cu copiii d-voastră 
.• Încercați să îi împărtășiți ceva pozitiv 
copilului d-voastră în fiecare zi.  
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5 
Apelarea la ajutor   
 

Gambling-ul problematic îi afectează pe toți 

membrii unei familii în modalități diferite. Multe 

centre de tratament pentru jocul problematic  

oferă asistență ce include asistență gratuită 

pentru familii, consiliere individuală, consiliere 

familială sau grupuri de suport pentru familii. 

Serviciile sunt disponibile și în centre de 

sănătate mintală, în spitale, în școli, în centre 

sociale și în clinici de sănătate a familiei.  

 

• Pentru părintele cu o probleme de gambling: 

Prin intermediul ajutorului profesionist veți 

putea începe să redobândiți controlul asupra 

problemei de gambling pe care o aveți. Fapt ce 

va fi benefic atât pentru d-voastră, cât și pentru 

copiii și  familia d-voastră. Vezi Capitolul 6 

pentru asistență gratuită pentru cei care o 

problemă de gambling din Ontario 

 

• Pentru celălalt părinte: 

Chiar dacă partenerul d-voastră de viață joacă în 

continuare și nu este pregătit să apeleze la ajutor 

de specialitate, poate fi util pentru d-voastră și 

copiii d-voastră să apelați la ajutor. Atunci când 

părintele care are o problemă de gambling 

apelează la  asistență specializată, este important 

ca d-voastră să fiți implicat în procesul de 

vindecare, în tratamentul, acestuia.  Există multe 

centre de asistență pentru copii și familii în 

centrele Children’s Mental Health Ontario 

(Sănătatea Mintală a Copiilor din Ontario) 

(www.kidsmentalhealth.ca; vezi Capitolul 6). 

Aceste centre vă ajută să vă înțelegeți mai bine 

copilul și vă vin în întâmpinare în rolul de 

părinte. Majoritatea acestor centre oferă 

consiliere individuală și familială, la fel și 

grupuri de sprijin pentru familii. Consilierea este 

confidențială, atâta timp cât nu există chestiuni 

ce periclitează siguranța persoanei. Orice 

consilier pe care îl veți întâlni vă va explica 

limitele confidențialității înainte de începerea 

consilierii propriu-zise, la fel cum vă va explica 

rolul său și serviciile disponibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin intermediul ajutorului 
specializat veți putea 
începe să redobândiți 
controlul asupra 
problemei de gambling pe 
care o aveți. Fapt ce va 
benefic atât pentru d-
voastră, cât și pentru 
copiii și familia d-voastră.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kidsmentalhealth.ca/
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Cum poate asistența specializată să mă ajute pe mine, să îmi ajute 
copiii și familia?  
 
Serviciile de asistență specializată vă pot ajuta:  

 

• să înțelegeți mai bine jocul problematic și modurile în care acesta are impact, atât asupra 

jucătorilor, cât și asupra familiilor acestora  

• să înțelegeți cum sunt afectați copiii d-voastră de această problemă 

• să învățați cum să faceți față diferitelor griji pe care le-ați putea avea cu privire la copiii d-voastră   

• să reducă tensiunea și conflictele de acasă  

•să învățați strategii de coping mai sănătoase   

• să ameliorați fluxul comunicațional în familie  

• să vă îmbunătățiți stilul parental și disciplina parentală 

• să învățați despre grija de sine 

• să vă îmbunătățiți relațiile în familie și să reclădiți încrederea cu ceilalți membrii ai familiei  

•  să stabiliți limite și granițe mai adecvate 

• să vă restabilizați din punct de vedere economic 
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6 
Unde găsim ajutorul de care avem nevoie 
 

Romanian Association for the Study of   Gambling (RASG)  

http://www.rasgcluj.org./  

Tel: +40.758.961.032 
E-mail: office@rasgcluj.org 

RASG a fost înfiinţată în anul 2011 ca urmare a creşterii prevalenţei jocurilor de noroc în rândul 

populaţiei din România. Scopul asociaţiei este susţinerea şi dezvoltarea studiului prevalenţei, 

prevenţiei si intervenţiei în cazul jocului patologic de noroc şi a jocului problema de noroc pentru 

promovarea jocului responsabil şi a comportamentelor sanogene. De asemenea Asociația 

promovează, organizează și susține cursuri acreditate în vederea formării specialiștilor din 

domeniul sănătății mintale. 

 

 Assaulted Women’s Helpline 

1 866 863-0511 

www.awhl.org 

Numărul de asistență telefonică pentru Femeile Agresate oferă consiliere gratuită în momente de 

criză, sprijin emoțional, informații și referințe la telefon și TTY femeilor în până la 154 de limbi, 24 

de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Este o linie telefonică de  suport care garantează anonimat și 

confidențialitate absolute. 

 

 

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) 

1 416 535-8501 

www.camh.ca 

CAMH este spitalul cel mai mare din Canada pentru sănătatea mintală și de monitorizare a 

adicțiilor, la fel  cum reprezintă unul din centrele de cercetare de talie mondială în acest domeniu.  

 

mailto:office@rasgcluj.org
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Sediul central se află în Toronto. CAMH combină asistența clinică,  cercetarea, educația, dezvoltarea 

și promovarea politicilor de sănătate pentru a transforma și optimiza viețile celor afectați de 

probleme de sănătate mintală și de dependență. Site-ul web furnizează informații despre sănătatea 

mintală și despre adicții,  cât și despre modul în care pot fi accesate serviciile CAMH.  

 

Children’s Mental Health Ontario (CMHO) 

1 888 234-7054 

www.kidsmentalhealth.ca 

CMHO are mai mult de 85 de centre acreditate pentru sănătatea mintală a copiilor în  Ontario, chiar 

și clinici mobile în unele zone. Serviciile sunt gratuite. Fiecare centru are personal instruit care  

poate oferi asistență și suport copiilor și familiilor. Site-ul web furnizează informații detaliate cu 

referire la sănătatea mintală a copiilor.   

 

Community Information Centres (CICs) 

Formați pentru a contacta un operator sau formați  211 

www.211Ontario.ca 

CICs  sunt grupuri nonprofit care colectează informații despre serviciile autorităților locale, despre 

serviciile comunitare și despre cele sociale. Acestea includ celule de criză, adăposturi, și consiliere. 

Contactați un operator pentru a verifica dacă este un CIC în zona în care vă aflați. 

 

Community Legal Education Ontario (CLEO) 

1 416 408-4420 

www.cleo.on.ca 

CLEO este o organizație furnizoare de  servicii juridice în comunitate ce produce materiale 

informative concludente pentru indivizii cu venituri mici.  Tematica principală acoperă ariile 

asistenței sociale, a legislației proprietarilor și a chiriașilor, a legislației pentru refugiați și imigranți, 

a compensării angajaților, a chestiunilor ce se referă la politicile de protecție a femeilor, legislației 

familiei,  asigurării angajaților la locul de muncă  și a drepturilor umane. 

 

 

 



26 

 

                                                                                                          
                                                                                                               
 
                                                                                                             Unde găsim ajutorul de care avem nevoie 
 
 

 

 Distress Centres 

www.dcontario.org 

Centrul pentru Distres oferă suport și o diversitate de servicii comunității. Dacă te simți singur, 

deprimat sau ai gânduri suicidare, poți găsi  o persoană care să te asculte, în mod normal 24 de ore 

pe zi, 7 zile pe săptămână. Multe astfel de centre au programe de supraviețuire suicidului, serviciu 

de suport pentru tineri, linii telefonice pentru cei vârstnici și pentru cei vulnerabili, cât și  linii de 

asistență telefonică de criză  pentru Sănătatea Mintală. Pe site-ul web găsiți o listă cu toate centrele 

din Ontario.    

 

Gamblers Anonymous (GA) 

1 855 2CALL-GA (1 855 222-5542) 

www.gamblersanonymous.org 

GA  este disponibilă în multe zone. Bazându-se pe formatul Alcoolici Anonimi, GA folosește o 

abordare în 12 pași în vederea recuperării.   

 

Anon and Gam-Ateen 

1 855 2CALL-GA (1 855 222-5542) 

www.gam-anon.org 

Gam-Anon este un grup de sprijin între semeni care se regăsește în multe comunități pentru 

membrii familiilor și prietenii celor care au o problem de gambling. Îi ajută pe aceștia șă nu se mai 

învinuiască și să gestioneze problema cu jocurile de noroc a celorlalți și să se focalizeze pe propria 

lor stare de sănătate și de bine.   

 

Good2Talk 

1 866 925-5454 

www.good2talk.ca 

O linie de asistență telefonică gratuită, disponibilă nonstop și anonimă pentru studenții din Ontario, 

cu un focus primar  pe intervalul de vârstă situate între 17 și 25 de ani. Este valabilă în engleză și 

franceză. 
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Kids Help Phone 

1 800 668-6868 

www.kidshelpphone.ca 

O linie de asistență și informare telefonică gratuită, disponibilă nonstop pentru copii și  tineri . Este 

valabilă în engleză și franceză. 

 

Lawyer Referral Services (LRS) 

1 800 268-8326 or 1 416 947-3330; 

e-mail lawrefer@lsuc.on.ca 

www.lsuc.on.ca 

LRS  vă va oferi datele de contact ale avocaților (inclusiv a celor care acceptă să vă reprezinte sau să 

vă consilieze din oficiu) din zona d-voastră care vă vor oferi o jumătate de oră de consultație 

gratuită.  

 

Legal Aid Ontario 

1 800 668-8258 

www.legalaid.on.ca 

Legal Aid vă poate ajuta să plătiți pentru consultanță juridică, dacă aveți venituri mici. Dacă vă 

încadrați, puteți beneficia de consultanță și asistență juridică pentru o gamă largă de chestiuni 

juridice, inclusiv de dreptul penal, de dreptul familiei și de legislația imigranților și a refugiaților. 

Veți putea primi asistență și pentru unele cazuri de drept civil și pentru recursuri.  

 
Ontario Association of Credit Counselling Services (OACCS) 

1 888 746-3328; e-mail info@oaccs.ca 

www.oaccs.com 

O organizație nonprofit care se constituie dintr-o rețea de  membrii din rândul agențiilor acreditate 

în consilierea în materie de credite și a consilierilor atestați în consilierea de credite. Aceasta 

urmărește să sporească starea de bunăstarea financiară în Canada prin diseminarea literaturii 

financiare, prin promovarea educației și a leadershipului organizațional. OACCS stabilește și 

reglează standard uniforme  de practică, cunoaștere, aptitudini și etică pentru consilierea de credite 

și pentru profesia de coach financiar.  
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Ontario Children’s Aid Societies 

www.oacas.org/childwelfare/locate.htm 

Există 46 de Societăți de Întrajutorare a Copiilor (CAS) în Ontario.  Acestea sunt mandatate pentru  

a oferi ajutor și sprijin copiilor și familiilor aflate în primejdie de a fi abuzați sau neglijați. Dacă 

sunteți îngrijorat pentru propriul copil, contactați o filială CAS din zona de rezidență. Liniile sunt 

deschise 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.  

 

 

                                                                                                                 

Ontario Drug and Alcohol Helpline 

1 888 565-8603 

www.drugandalcoholhelpline.ca 

Linia de asistență telefonică pentru combaterea consumului de alcool și droguri oferă servicii de 

informare despre abuzul de alcool si alte dependențe de droguri, în Ontario. Este un serviciu 

gratuit, confidențial și anonim.  Puteți suna 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.  The Ontario Drug 

and Alcohol Helpline vă poate: 

• oferi informații despre serviciile de tratament și grupurile de suport din comunitatea în care trăiți  

• asculta, oferi sprijin și indica strategii care vă vor ajuta să vă atingeți scopurile  

• furniza educație primară despre  problemele legate de abuzul de alcool și droguri                                                                                                                   

 

                                                                                                                 

Ontario Mental Health Helpline 

1 866 531-2600 

www.mentalhealthhelpline.ca 

Linia de asistență telefonică pentru sănătate mintală oferă informații despre serviciile de sănătate 

mintală din Ontario Este un serviciu gratuit, confidențial și anonim; disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile 

pe săptămână.  The Ontario Mental Health Helpline poate: 

• furniza informații despre serviciile de consiliere și suport din comunitățile unde vă aflați  

• asculta, oferi sprijin și indica strategii care vă vor ajuta să vă atingeți scopurile  

• furniza educație de bază despre tulburările mentale  
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Ontario Problem Gambling Helpline (OPGH) 

1 888 230-3505 

www.opgh.on.ca 

OPGH  furnizează informații despre serviciile care îi asistă pe cei cu probleme de gambling din 

Ontario. Este un serviciu gratuit, confidențial și anonim; disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe 

săptămână.    

 OPGH  poate: 

• furniza informații despre serviciile de consiliere și suport din comunitatea d-voastră  

• programa prima întâlnire cu un furnizor de tratament  

• asculta, oferi sprijin și indica strategii care vă vor ajuta să vă atingeți scopurile  

• furniza educație  elementară  despre problemele de gambling. 

 
 

Problem Gambling Institute of Ontario (PGIO) at CAMH 

www.ProblemGambling.ca 

PGIO servește drept resursă centrală oferind CAMH expertiză variată în domeniul sănătății mintale 

și  adicțiilor.  PGIO îmbină activitatea clinicienilor și cercetătorilor de vârf cu munca experților în 

transmiterea de cunoștințe și comunicare.  Această cunoașterea mixtă este folosită în prevenirea și 

tratarea problemelor de gambling  în Ontario și la nivel mondial.  Site-ul PGIO conține multă 

informație despre problema jocurilor de noroc pentru familii și pentru cei care joacă.  
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Site-uri utile  

 

Canadian Mental Health Association 

www.cmha.ca 

 

Children’s Mental Health Ontario 

www.kidsmentalhealth.ca 

Acest site oferă informații detaliate despre sănătatea mintală la copii.  

 

Compulsive Gamblers’ Hub 

www.cghub.homestead.com 

Un grup de suport întemeiat pe principiile GA.  

 

GamBlock 

www.gamblock.com 

GamBlock  blochează accesul la site-uri de gambling. Îi ajută pe cei care au problema jocurilor de 

noroc să evite pericolul gambling-ului online. Este un serviciu taxabil, de la US$64.95. 

 

International Centre for Youth Gambling Problems and High- 

Risk Behaviours 

www.youthgambling.com 

 

 

Know Your Limit—Play Within It 

www.knowyourlimit.ca 

Acest sistem sponsorizat de către Corporația pentru jocuri de noroc și loterii din Ontario, 

furnizează informații despre cum funcționează gambling-ul în Ontario, despre mituri, stări de fapt, 

șanse de câștig și sfaturi utile care fac gambling-ul distractiv.   

 

                                                                                                      

 

http://www.cmha.ca/
http://www.kidsmentalhealth.ca/
http://www.cghub.homestead.com/
http://www.gamblock.com/
http://www.youthgambling.com/
http://www.knowyourlimit.ca/


31 

 

                                                                                                               Unde găsim ajutorul de care avem nevoie 

 

 

Mood Disorders Society of Canada 

 

www.mooddisorderscan 

 

                                                                                                                

U.S. National Center for Responsible Gambling 

www.ncrg.org 

 

 

Niagara Multilingual Problem Gambling Program 

www.gamb-ling.com 

Un site web multilingvistic, disponibil în 11 limbi (arabă, chineză,  engleză, farsi, hindusă, italiană, 

portugheză, rusă, somaleză, italiană, spaniolă și urdu) ce conține informație corespunzătoare din 

perspectiva culturală și lingvistică, un forum confidențial cu e-mailuri de tip întrebare-răspuns și 

link-uri cu legături către alte site-uri.  

 

Gambling Research Exchange Ontario 

www.greo.ca 

Organizație de schimb și transfer de informație (KTE) care sprijină deciziile bazate pe evidențe 

legate de gambling și potențialele pericole ale acestuia.  

 

Problem Gambling Institute of Ontario 

www.problemgambling.ca 

Un site multimedia și plurilingvistic care aduce oportunitatea  de a colabora online, de a accesa 

unelte de screening, formare și resurse, atât pentru  profesioniști, cât și pentru cei care se confruntă 

cu gambling-ul problematic și pentru membrii familiilor acestora.  

 

 

Responsible Gambling Council (RGC) 

www.responsiblegambling.org 

RGC  ajută indivizii și comunitățile să abordeze gambling-ul într-o manieră responsabilă și 

sănătoasă, cu accent pe prevenția  problemelor legate de gambling. 

http://www.mooddisorderscan/
http://www.ncrg.org/
http://www.gamb-ling.com/
http://www.greo.ca/
http://www.problemgambling.ca/
http://www.responsiblegambling.org/
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YMCA Youth Gambling Awareness Program 

www.ymcagta.org/en/youth/learning-training/gambling.html 

 

YouthBet 

www.youthbet.net 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ymcagta.org/en/youth/learning-training/gambling.html
http://www.youthbet.net/
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Problem Gambling Institute of Ontario. (2008). Problem Gambling: A Guide for Families. Toronto: 

Centre for Addiction and Mental Health. 

 

Problem Gambling Institute of Ontario. (2008). Problem Gambling: A Guide for Financial Counsellors. 

Toronto: Centre for Addiction and Mental Health. 

 

Problem Gambling Institute of Ontario. (2008). Problem Gambling: A Guide for Helping Professionals. 

Toronto: Centre for Addiction and Mental Health. 
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