
Jokoarekin



Ausazko joko eta/edo kirol-
apustuen eskaintza askotarikoa,
zabala eta eskuragarria denez,
erabilera eta kontsumoa erabat
normalizatuta daude herritarren
artean. Hala ere, horrek dakartzan
arriskuei buruzko informaziorik ez
dago, adibidez, adikzio bat garatzeko
probabilitateari dagokiona edo
pertsonaren bizitzako eremu
garrantzitsuetan jokoak ekar
ditzakeen kalteei buruzkoa (familian,
lanean, aisialdikon, emozionalean,

etab.).

Ausazko jokoak modu
arduratsu eta seguruan kontsumitzeko
ezaugarriak ezagutzea oso
garrantzitsua da joko arazoei aurrea
hartzeko, baina horretarako,
ezinbestekoa da haren arrisku eta behar
bezala erabiltzeko moduei buruzko
beharrezko informazioa lortzea.
Horretarako, Ekintza Aluviz
erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren
laguntzarekin, eskuliburu txiki hau egin
du herritarrek arazo honi aurrea hartu
eta honen inguruan kontzientziatu ahal
izateko.



Arriskurik gabeko jokoak
modu ludiko batean egiteak esan
nahi du, ez bizitzako egoera zailei
ihes egin edo emozioak saihesteko.

Jokoa denbora-pasa gisa
erabiltzeak, dirua lortu edo arazo
ekonomikoak konpontzeko ez
erabiltzea esan nahi du. Ondo
pentsatuz gero, zein enpresa mota
egiten da aberats dirua OPARITUZ
ausazko joko eta/edo kirol-apustuen
enpresak egin diren bezala?

Jokatu aurretik erabakitako
diru-kopurua soilik erabili. Irabazia
edo galera edonolakoa bada ere, ez
zaitez hortik pasatu! ADI! Kontrakoak
inpultsibotasunez jokatzen hasi zarela
esan nahi du, joko problematiko edo
patologikoaren ezaugarri nagusietako
bat izanda.

Kalkulatu eta planifikatu
ausazko jokoan emango duzun
denbora. Zuretzat garrantzitsuak
diren harremanak, edo lana alde
batera uzten ari bazara, edo zure
eguneko pentsamenduen ehuneko
handi bat suposatzen badu... kontuz,
ARRISKUAN zaude eta.

Jokatzen ari zaren bitartean
ez kontsumitu alkohol edo
bestelako substantzia
estupefazienterik. Hala bada,
desinhibizioa, arriskuaren pertzepzio
txikia eta, jakina, diruaren
debaluazioa sustatzen dira.

Dirua berreskuratzeko
jokatzen baduzu noizbait,
jokoarekin arazo bat garatzeko
arrisku larrian egon zaitezke.



Modu arduratsuan
jokatzen duzun jakin
nahi duzu?
Erantzun test erraz
honi eta zenbat
arrisku hartzen ari
zaren esango dizugu

Bai Ez

Bai Ez

Ez

Bai

Bai Ez

Ausazko jokoak kontsumitzen
dituzu?

Ondo pasatzeko
bakarrik jolasten duzu?

Arazo ekonomikoak edo
jokoaren ondoriozko
galerak konpontzeko

jokatzen duzu?

Jokatzeari uzten edo
murrizten saiatu zara eta 

ez duzu lortu?

Bai Ez

Jokoa emozio negatiboak
arindu edo egoera jakin
batzuetatik ihes egiteko

erabili duzu?



Zorionak! Test erraz honetan zure ibilbidea hemen amaitu

baduzu, joko eta/edo kirol-apustuen erabilera arduragabea egiten ari
ez zarela esan nahi du. Gogoratu, jokoa dibertimendu huts gisa
erabiltzeari uzten diogun unean arriskuan jartzen gara.

Kontuz! Badirudi jokabide arriskutsuren bat duzula. Jokoa dirua

azkar lortzeko edo arazo ekonomikoak konpontzeko modu bat dela
gizartean orokortuta dauden mito edo uste faltsuetako bat da . Baina ez
ezazu zeure burua engainatu, pentsa ezazu enpresak eta joko-aretoak
ugaritu egin direla azken urteotan. Hau kontutan hartuta, ezagutzen al
duzu horrela aberastu den norbait?

Topikoa ematen duen arren, bankak beti irabazten du.

Sua! Honaino iritsi bazara, jokoak zu kontrolatzen zaituelako da.

Inpultsibotasunez jokatzen duzu, emozioak erregulatu edo hautetatik
ihes egiteko, eta baliteke jokoa arrakastarik gabe uzteko ahaleginak ere
egin izana. Puntu honetan, joko problematikoaz edo patologikoaz hitz
egiten hasi gara. Ez izan zalantzarik eta eskatu laguntza, informazioa
edo aholkularitza:

www.ekintzaaluviz.com edo webgunean eskuragarri dituzun telefono
zenbakietan. Pozik lagunduko zaitugu, gogoratu ez zaudela bakarrik
honetan, eta jende asko dagoela zure egoera berean eta arrakastaz
gainditu dutela arazoa.
Kontrolatu jokoa eta ez utzi jokoak zu kontrola zaitzan!



Ausazko jokoekiko edo
kirol-apustuekiko mendekotasuna
pairatzen ari zarela uste baduzu, edo
joko arazotsu edo patologiko bat
garatzeko arriskuan zaudela uste
baduzu, jar zaitez gurekin
harremanetan.

Lagun zaitzakegu!

C/ San Juan 26, Barakaldo

944 388 665

ekintza.aluviz26@gmail.com

Ekintza Aluviz




