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Ризиковање као животни концепт

Спремност на животни ризик, еволуцијски је веома
важна и позитивна људска одлика, која у коцкарима
доживљава своје крајње изопачење

Добити пуно, а уложитио мало – крајње људски?Добити пуно, а уложитио мало – крајње људски?

Социолози сматрају да је играње игара на срећу
својствено човеку, те да су се коцкали и да ће
коцкати многи људи из свих историјских раздобља

Истраживања показују да је више од 80% Британаца
и 85% Аустралијанаца коцка или да је коцкало
барем једанпут у животу



Појам коцкања

Коцкање је улагање финансијских вредности у 
догађаје неизвесног исхода с намером зараде

Коцкање, клађење и играње игара на срећу су
одавно легалне, широко друштвено прихваћене и одавно легалне, широко друштвено прихваћене и 
маркетиншки промовисане делатности

Сваки облик коцкања носи у себи посебан ризик
развоја зависности, свој посебни адиктивни
потенцијал



 Коцкарима наградне игре и лутријске игре нису ни
привлачне ни напете

 Из позиције коцкарског активизма њима је предуго да
чекају од извлачења до извлачења и бити, у коцкарском
смислу, паралисани

 Наградне и лутријске игре имају ниски, а игре у 
кладионицама и коскарницама имају висок адиктивникладионицама и коскарницама имају висок адиктивни
потенцијал

 Клађење и неке врсте коцкања, осим доминантног
утицаја среће, у себи садрже и елементе познавања
предмета клађења и комбинаторике саме игре, па се
називају играма вештине



У коцкању је све непредвидиво, зависно од случаја

Коцкање значи играње игре за новац, ризиковање у 
нади да ће се добити бољи резултат него неким
сигурним средствима

Прокоцкати значи изгубити коцкањем

Игра је понашање у рефрентном оквиру
имагинарне или новокреиране стварности, код чега
се произвољно или по правилима уводе улоге и 
збивања са својеврсним резултатом



На кратке стазе коцкањем се понешто може и 
добити, али што се дуже игра, то се више 
губи

Игре на срећу на дуге стазе, као својеврсна Игре на срећу на дуге стазе, као својеврсна 
патологија наде, доносе несрећу



Профил особе зависника од коцке

 Највећи ризик за стварање зависности од коцке је међу 
младим људима, старосне доби од 18 до 25 година

 Коцкањима изазвани проблеми свој добни врх досежу 
од двадесете до тридесетпете године живота

 Обично су особе с проблемом коцкања млађи  Обично су особе с проблемом коцкања млађи 
мушкарци, неожењени или у породицама без деце, са 
средњом стручном спремом

 У највећем броју патолошки коцкају неожењене особе, 
а затим растављене особе



Зависници о коцкању су људи из свих 
друштвених слојева

Коцкају и они који имају и они који немају

Активни верници, без обзира на Активни верници, без обзира на 
вероисповест, коцкају битно мање и ређе пд 
пуко декларативних верника и атеиста



Мушкарци и жене који коцкају

 Мушкарци почињу да коцкају у млађој, а жене у средњој 
животној доби

 Мушкарци зависни о коцкању су у већој мери зависни и о 
другим психоактивним супстанцама, у односу на жене 
зависне о коцкањузависне о коцкању

 Жене које коцкају у мањој мери пију и чине дела која су 
узрокована коцкањем, у односу на мушкарце који коцкају

 Мушкарци више коцкају, јер су: импулзивнији, 
дезинхибиранији, екстровертнији, гладни узбуђења, 
компетитивнији, оријентисани више к новцу од жена

 Коцкање жена друштво и даље моралистички осуђује



Предиспозиције за настанак 
зависности о коцкању младих

 Општа преосетљивост и неподношљивост неугодних 
емотивних стања

 Немар и немотивисаност за надзор над властитим 
понашањем

 Импулзивност, напраситост, ниска толеранција  Импулзивност, напраситост, ниска толеранција 
фрустрацијских ситуација као део карактера

 Карактерна глад за надражајима, потицајима и 
узбуђењима, уз истовремено ниске капацитете за 
одлагање, чекање и подношење животу својствене 
досаде

 Мањкаве социјалне алтернативне вештине за достизање 
осећаја испуњења идентитета



Мотивација за коцкање

Коцкање је директно мотивисано коришћу –
добитком

Коцкање за разлику од праве игре не црпиКоцкање за разлику од праве игре не црпи
мотивацију из одигравања замишљених, 
претпостављених догађаја и улога, него
долази из поремећаја контроле нагона



Коцкар се коцка због повећања снабдевања 
его-либида (енергије) приликом играња, и 
посебно добитка, психичког и телесног 
доброг осећања, благостања, осећаја успеха, доброг осећања, благостања, осећаја успеха, 
оданог признања од више силе – Фортуне

Надокнада за проживљене фрустрације и 
ишчекивања, енергизовање адреналином



Добитак прија свим трима инстанцама 
личности: Иду, Егу и Суперегу

Коцкар гратификује своје пориве, користећи 
за ту сврху механизме идентификације и за ту сврху механизме идентификације и 
пројекције, јер се осећа слабо и ништавно

Губи способност контроле импулса, 
разбацујући лако добијени новац – делећи 
гратификацију другима, частећи и поново 
улажући



Награђивање је један од механизама које је
потребно примењивати у току одрастања
детета, а то се малом будућем коцкару није
догодилодогодило

Он је лишен гратификације, па је уследио
његов поремећен развој, који да је одвео у 
коцку



Примивши сатисфакцију добитком коцкар се
привремено добро осећа

Има потребу да добитак врати коцкарници, 
“алтруистички” даље улажући у нади, која се увек
изјалови, да ће добити још више

Коцкар се коцкајући понаша самостимулишућеКоцкар се коцкајући понаша самостимулишуће

Самопоткрепљује се у нади да ће добити, иако
подсвесно из искуства зна да ће коначно изгубити

Парадоксално и даље иде компулзивно за тим да би
потврдио и доказао да није миљеник Среће, да је
лош, неваљао – трансформише бол у задовољство



Коцкар је вођен несвесним импулсом за што 
већим дефинитивним мазохистичким 
поништењем, како би потврдио да није 
вољен, заправо дистанциран од примарног вољен, заправо дистанциран од примарног 
објекта – мајке



Утицај коцкања на друге сегменте 
живота особе зависне од коцке

Битно обележје патолошког коцкања је трајно и 
повратно неприлагођено коцкање које уноси раздор 
у лична, породична или пословна настојања

Састоји се од честих понављаних епизода коцкања Састоји се од честих понављаних епизода коцкања 
које превладавају у болесниковом животу на штету:

– социјалних

– радних

– материјалних 

– породичних вредности



Неопходно правило у односу коцкар-
коцка/коцкарница јесте да велики увек једу 
мале, а то су коцкари



Опсесивно-компулзивна, тј. зависничка компонента
је управо у веровању да ће га срећа или Мајка
помиловати по глави, да ће себи и њој доказати да
је вредан њене пажње, љубави, бриге, неге...

Коцкари су празноверни и оптерећени ритуалима, 
неразумним предвиђањима, предрасудама, неразумним предвиђањима, предрасудама, 
судбином

Прелазе се све моралне норме, прокоцкају се не
само сва материјлна добра и створе дугови, него се
прода супругина част, тело, као да је коцкар макро, а 
жена проститутка



У софистицираним карташким играма (покер, 
бриџ) игра умешност (блефирање, препознавање
латентних знакова код противника, знање, умеће, 
искуство), тако да ту има мање компулзивних
зависниказависника

Многи успевају да дозирају своје компулзивно-
опсесивне и зависничке импулзе, па се надају са
задршком



Сличности коцкања и болести 
зависности

Губитак контроле

Преокупираност

Негативан утицај на већину животних
подручјаподручја

Толеранција

Синдром устезања

Групе самопомоћи

Укључење породице



Разлике коцкања и болести 
зависности

Фантазија о успеху и утицају

Когнитивне дисторзије

Нема биолошких тестова за откривање

Нема самоограничењаНема самоограничења

Ирационално понашање

Брже се стварају финансијски проблеми



Упутства за одговорно коцкање
 У коцкању је добитак случај, а губитак правило

 Ко је добио, ако настави коцкати, изгубиће добијено

 Коцка се ради забаве, а не ради добитка

 Пошто свака забава кошта, на коцкању се губи

 Пре коцкања одлучите колико дуго и за који износ ћете коцкати, 
придржавајте се првобитне одлуке (не допустите да сама ситуација
коцкања “одлучује” колико ћете коцкати)

 Пазите којом брзином коцкате: коцкајте полако, с размацима између Пазите којом брзином коцкате: коцкајте полако, с размацима између
појединих играња

 Ако већ коцкате, трудите се да коцкате за мање износе и на мале уплате

 Никада не коцкајте тек тако, зато што вам је досадно и јер немате шта
друго да радите

 Не коцкајте сами

 Не силите некога да коцка

 Ако сте забринути за ваше коцкање, бележите по данима и недељама
колико коцкате



Десет правила одговорног коцкања (1)

Коцкајте само како бисте се забавили и 
уживали у играњууживали у игрању



Десет правила одговорног коцкања (2)

Новац који изгубите коцкајући, сматрајте
ценом коцкања као забаве

Рачунајте на губитак, а не на добитакРачунајте на губитак, а не на добитак

Евентуалну добит схватите као изузетак који
потврђује правило о губитку



Десет правила одговорног коцкања (3)

Пре коцкања одредите не само своту којом
желите да коцкате и изгубите, него и укупну
своту за коју ћете уопште коцкатисвоту за коју ћете уопште коцкати

Никада не прекорачујте свозту предвиђену за
коцкање: ни ако губите, ни ако добијате



Десет правила одговорног коцкања (4)

Унапред одредите време које ћете провести
коцкајући се и придржавајте се тога, безкоцкајући се и придржавајте се тога, без
обзира на то да ли у том тренутку добијате
или губите



Десет правила одговорног коцкања (5)

 Рачунајте да ћете изгубити

Више него висока је вероватноћа да ћете изгубити

 Губитак планирајте као више сигуран исход забаве
кроз коцкање

Ко год се одважи да коцка, коцкао први или стотиКо год се одважи да коцка, коцкао први или стоти
пут, мора бити свестан да може и да ће
највероватније изгубити, а да му евентуалне тактике
и стратегије коцкања и клађења неће бити од
битније помоћи, па да не коцка у суме које није
спреман потрошити као цену забави и узбуђењу
које му коцкање пружа



Десет правила одговорног коцкања (6)

Никада не позајмљујте новац како бистеНикада не позајмљујте новац како бисте
коцкали



Десет правила одговорног коцкања (7)

Коцкање као активност не сме постати
замена за дружење са пријатељима, боравакзамена за дружење са пријатељима, боравак
са члановима породице или чак за радне
обавезе



Десет правила одговорног коцкања (8)

Никада не покушавајте да вратите изгубљено

Неупоредиво је већа вероватноћа да ћете у 
покушајима да повратитет изгубљено још
више изгубити него добитивише изгубити него добити

Не мењајте улог!

Држите се улога за који сте се у почекту
одлучили

Не повећавајте улог ако добијате, нити ако
губите (у циљу да бисте вратили изгубљено)



Десет правила одговорног коцкања (9)

Не коцкајте нити да бисте зарадили нити да
бисте отклонили и заборавили животнебисте отклонили и заборавили животне
проблеме



Десет правила одговорног коцкања 
(10)

Препознајте знакове проблемског коцкања, 
како вас оно не би обузелокако вас оно не би обузело



Злоћудни круг коцкарске 
зависности:

1. Фаза добијања (удица за улазак у спиралу
пропадања у понорима коцкарске
зависности)зависности)

2. Фаза прогресивних губитака

3. Фаза очаја

4. Фаза додиривања дна и слома



Дивљи и хаотичан живот 
дисфункционалних коцкара

 Труди се да не примети или да потисне нагомилане 
породичне, социјалне, финансијске, радне и психолошке 
компликације изазване самом зависношћу о коцкању

 Коцкар је свестан финансијских дугова и губитака, док све 
остале не жели да видиостале не жели да види

 Не примећују колико је њихово понашање промењено и 
дисфункционално, не примећују у којој мери их коцкање 
изопачује и редовно се заваравају да се коцкање држи под 
надзором и да би лако могли престати да коцкају само када 
би то хтели

 Коцкарово промењено и психијатријски упадљиво 
понашање влада не само док коцка, већ и у паузама коцкања



Дисфункционални коцкар није у стању да
уложи већи напор ни у шта, осим у ствари
невезане за коцкање

Све изван коцкања је за њега емоционално
девастирано – нема ни саосећања с патњом
због трагедије коју је његово коцкање нанелозбог трагедије коју је његово коцкање нанело
његовим ближњима

Коцкање је постало средишња оса око које се
организује и унутар које се исцрпљује његов
живот



 Развија склоност ка дезинхибираном импулсивном
реаговању, недистанцираности, постаје себично
заокупљен собом

Страховање пред резоткривањем проблема
зависности и дуговања пред члановима породице
доводе коцкара у временски и егзистенцијално
угрожавајућу ситуацију

 Због дугова коцкари губе послове, подижу кредите, 
банкротирају, продају имовину и некретнине, краду, 
чине проневере

До 40% коцкара током година зависности почини
неки облик казненог дела повезаног са коцкањем, 
било због прибављања средстава нужних за коцку, 
било због враћања дугова насталих коцкањем



Породице коцкара

Пропадају у сваком смислу:

– у сталним међусобним сукобима

– с непредвидивим и разорним емотивним 
превратимапревратима

– везе међу члановима породице су слабе, 
површне, несигурне

– деци у оваквим породицама су модели 
родитељских фигура више него мањкави



Бракови коцкара

 По правилу су дисфункционални

 Њихове супруге или пристају и толеришу ексцесивно 
коцкање својих мужева или му се опиру у бирбеним 
конфронтацијама или губитничким повлачењем

 Након што се устали образац претварања да је све у  Након што се устали образац претварања да је све у 
реду, па и онда када није, породица се престаје 
претварати, па напросто све лоше доживљава као добро 
и нужно

 Чланови породица коцкара су махом били злостављани, 
по правилу емотивно, а неретко и физички (па и 
сексуално)



Чланови породице коцкара поричу своја осећања
према коцкару, јер су она по правилу негативна, а 
недопустиво је мрзети свога супруга, сина, кћер, 
брата или сестру

Научили су потискивати и не уважавати сопствена
осећања и потребеосећања и потребе

Научили су да се стиде себе и своје породице

Научили су губити, па као људи имају ниска, 
сломљена и изневерена очекивања

Како би ојачала порицање чињенице зависности
свог члана, породица коцкара се социјално повлачи
и затвара у самоизолацију



Понашање упосленог с проблемом 
коцкања на радном месту

 Запослени с проблемом коцкања:

– изостају с радног места због учесталих боловања

– касне на посао

– касне са пословима

– одлазе са посла пре краја радног времена– одлазе са посла пре краја радног времена

– паузе им трају непримерено дуго

– неретко су у сукобу с колегама или претпостављенима 

– раде мало и споро и лоше обављају задатке

– недисциплиновани су

 Труди се одржати привид псеудонормалности и бити 
социјално неупадљив



Превентивне кампање за 
социјално одговорно коцкање

Програми превенције коцкањем изазваних 
поремећаја и програми помоћи проблемом 
коцкања захваћених особа морају:

– бити умрежени у институције државе и ширу – бити умрежени у институције државе и ширу 
друштвену заједницу

– проводити се довољно дуго, у неким сегментима 
и трајно

– за циљну популацију имати читаво друштво



Летци и брошуре који афирмишу 
социјалну осетљивост ин одговорност о 

погубним аспектима коцкања

Пружање потпуне информације играчима о 
томе које су вероватноће добитака при
игрању појединих игара на срећуигрању појединих игара на срећу

Заговарање и пружање смерница социјално
одговорног, допуштеног, непатолошког, 
умереног, тј. рекреативног коцкања и клађења

Упутства за препознавање, самопомоћ и 
помоћ особама с проблемом коцкања


