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Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz

Tel. +423 399 88 88
spielerschutz@castle-vaduz.li

Orari i punës:
Çdo ditë 11:00–04:00
Zona e tryezave nga ora 18:00

Fleta informuese për 
rrezikun e varësisë 
nga lojërat e fatit

Qendrat e konsultimit për 
varësinë në Lihtenshtajn

Zyra për Shërbimet 
Sociale

Qendrat e konsultimit për 
varësinë në Austri

Mbështetja me konsultim shoqëror
Saxgass 4, 9494 Schaan
Tel. +423 233 22 99
www.support.li
support@netzwerk.li

Qendra e konsultimit për lojërat e fatit 
Fondacioni "Maria Ebene" - CLEAN 
Schießstätte 12/Top 8
6800 Feldkirch 
Tel. +43 5522 38072
clean.feldkirch@mariaebene.at

Instituti për lojërat e fatit dhe varësinë
Wilhelm-Kreß-Strasse 3
5020 Salzburg
Tel. +43 662 874030
office@spielerschutz.eu

Qendrat e konsultimit 
për varësinë në Zvicër

Postplatz 2, 9494 Schaan
Departamenti i shërbimit psikiatriko-psikologjik
Tel. +423 236 72 72

Shërbimet sociale për Sarganserlandin 
Konsultimi shoqëror dhe për varësinë
Ragazerstrasse 11
7320 Sargans 
Tel. +41 81 720 40 80
www.sd-sargans.ch



Instituti për lojërat e 
fatit dhe varësinë

Ky test i shkurtër do t'ju bëjë me dije nëse keni nevojë 
për ndihmë.

1. A keni humbur ndonjëherë ndonjë angazhim në punë 
për shkak të lojërave të fatit?

2. A kanë shkaktuar tashmë lojërat tuaja 
mosmarrëveshje në familje? 

3. A është prekur reputacioni juaj nga lojërat e fatit?

4. A keni ndier ndonjëherë pendesë pas lojës?

5. A keni luajtur ndonjëherë me qëllim që t'i përdorni 
fitimet për të shlyer borxhet apo për të zgjidhur 
probleme të tjera financiare me to?

6. A kanë pësuar kufizime planet tuaja të ardhshme 
dhe rendimenti tuaj për shkak të lojërave të fatit?

7. A dëshironi t'i rifitoni menjëherë humbjet në lojë?

8. Pas fitimit në një lojë a keni një shtysë të fortë për të 
vazhduar të luani për të fituar edhe më shumë?

9. A keni luajtur ndonjëherë në lojërat e fatit deri në 
frangun e fundit?

10. A keni marrë ndonjëherë para borxh për t'i luajtur 
në lojëra fati?

11. A keni shitur ndonjëherë pjesë të pasurive tuaja për 
të pasur mundësinë të luani?

12. A i përdorni "paratë e lojës" me hezitim për 
shpenzimet e përditshme?

13. A e keni neglizhuar mirëqenien tuaj dhe të familjes 
suaj për shkak të lojës?

14. A keni luajtur ndonjëherë më shumë se sa do të 
dëshironit vetë?

15. A keni dashur ndonjëherë t'i harroni të gjitha 
shqetësimet dhe andrallat duke u përhumbur në 
lojërat e fatit?

16. A keni përdorur ndonjëherë para në mënyrë të 
paligjshme për të një lojë apo a e keni menduar si 
mundësi?

17. A ju kanë shkaktuar lojërat e fatit ndonjë shqetësim 
me gjumin?

18. A keni dëshirë të fortë për të shkuar në lojëra pas 
konflikteve, sherreve apo acarimeve?

19. A e njihni dëshirën që të luani për dy-tri orë me 
raste të gëzueshme të jetës suaj "për të festuar rastin"?

20. A keni pasur ndonjëherë mendimin se duke luajtur 
jeni duke vënë në rrezik ekzistencën tuaj?

Nëse u jeni përgjigjur me PO shtatë a më shumë 
pyetjeve, ju rekomandojmë të kontaktoni personin 
përgjegjës për konceptin shoqëror ose një qendër 
konsultimi për varësinë. Pyetësori është për 
vetëvlerësim dhe vjen nga organizata e vetëndihmesës 
Gamblers Anonymous. 

Vetëtestimi

office@spielerschutz.eu
+43 662 874030Loja duhet të jetë 

zbavitëse, por ata që 
luajnë shumë vënë në 
rrezik vetë shëndetin e 
tyre.

Vizitorët e lojërave kanë mundësinë në çfarëdo 
kohe të kontaktojnë me personin përgjegjës të 
konceptit shoqëror për të diskutuar për situatën e 
tyre, ose të marrin mbështetje për të lënë një vizitë 
pranë një qendre konsultimi për varësinë. Ne jemi 
gjithashtu të gatshëm t'ju ndihmojmë me caktimin e 
një marrëveshjeje për vizitën ose vetëpërjashtimin. 
Nëse dëshironi të merrni informacion të mëtejshëm 
dhe ose ndihmë për varësinë nga lojërat e fatit, 
jeni të mirëpritur të kontaktoni me partnerin tonë 
për mbrojtjen e lojtarëve, pa pagesë, i cili mund t'ju 
orientojë për të marrë ndihmë aty pranë.
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