Odpowiedzialność Społeczna »Uzyskaj Pomoc i Samowykluczenie

Uzyskaj Pomoc i Samowykluczenie
Wszyscy bukmacherzy muszą przestrzegać naszej polityki
samowykluczenia; muszą pomagać każdej osobie, która chce, aby w
przyszłości odmówiono jej obsługi.

Zasoby Pomocy
Jeśli masz obawy związane z hazardem lub jeśli niepokoisz się o członka
rodziny lub przyjaciela, zaloguj się na www.gamblingtherapy.je, która jest
stroną przeznaczoną dla mieszkańców Jersey.
Jeśli chcesz ograniczyć reklamy hazardu na swoim koncie na Twitterze,
brytyjska Komisja ds. Hazardu przygotowała informacje, które znajdziesz
na stronie https://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Twitter-consumerguide.pdfhttps://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Twitter-consumerguide.pdf
Gambling Therapy wydała również aplikację na iPhone'a i Androida, która
zawiera przydatne porady i pomaga znaleźć pomoc. Aplikację można
pobrać, skanując poniższy kod „QR”:

Gambling Therapy jest częścią brytyjskiej Gordon Moody Association,
organizacji charytatywnej specjalizującej się w opiece domowej dla osób z
problemami z hazardem. Personel i doświadczeni doradcy Gambling
Therapy wielokrotnie odwiedzali Jersey; doskonale znają lokalny sektor
gier hazardowych i rozumieją presję, z jaką może spotkać się mniejszość
graczy.

Aby uzyskać wsparcie i porady dotyczące zarządzania długiem, skontaktuj
się z Biurem Porad Obywatelskich. Pomoc online znajdziesz na
stronie Gambling Therapy lub wysyłając wiadomość e-mail
na jersey@gamblingtherapy.je. Bezpośrednią pomoc możesz uzyskać
kontaktując się z Wydziałem Zdrowia lub poprzez skierowanie od swojego
lekarza rodzinnego.
Możesz również skontaktować się z oddziałem Anonimowych Hazardzistów
w Jersey na stronach - www.gamblersanonymous.org.uk i www.ga.org.je,
lub przez wiadomość e-mail mailto:ga.jerseyci@gmail.comna
ga.jerseyci@gmail.com.

Samowykluczenie
Wszyscy bukmacherzy muszą przestrzegać naszej polityki
samowykluczenia; muszą pomagać każdej osobie, która chce, aby w
przyszłości odmówiono jej obsługi. Każda osoba, która chce zobowiązać
się do zaprzestania hazardu poprzez skuteczne „wykluczenie” się ze
zbioru zezwoleń, może to zrobić, wypełniając Formularz Samowykluczenia
(dostępny do pobrania poniżej). Każdy licencjonowany bukmacher, który
nie działa zgodnie z wnioskiem o samowykluczenie, narusza warunki
licencji. Takie naruszenia są bardzo surowo traktowane przez Komisję.
Pobierz Formularz Samowykluczenia
Numery telefonów

Narodowa Telefoniczna Pomoc dla Hazardzistów (bezpłatny
telefon)
0808 8020 133
Gordon Moody Association
01384 241 292

