Ülevaade HNK sihtgrupist ajavahemikul 18.08.2008 – 31.12.2011
Ankeedi on täitnud 219 mängurit ja 119 mänguri lähedast.
MÄNGURID (n=219):
Keskmine vanus: 32 aastat
Noorim pöörduja 9. a., vanim 67.a.
Sugu: 191 meest ja 24 naist
Rahvus: 147 eestlast, 65 venelast ja 7 muu rahvus
Perekonnaseis: 20 lahutatud, 61 vabaabielus, 52 abielus, 61 vallalist, 1 lesk, 24 ei avaldanud
andmeid
Laps või lapsed on 92 mänguril, sellekohaseid andmeid ei avaldanud 18 mängurit.
Haridus:

Võrrelduna eelmiste perioodidega on 2011.a langetanud mõnevõrra keskmist vanust. See on seletatav
sellega, et enam on pöördunud arvutis ja internetis mängimisest sõltuvusse jäänud lapsed ja noorukid.
Kui varasemalt oli noorim pöörduja 13.a, siis käesolevalt on noorim pöörduja 9 aastane.
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Sotsiaalne staatus:

Sotsiaalses staatused olulisi muutusi 2011.a. ei ilmne, protsendi võrra on vähenenud töötute
protsent, suurenenud protsendi võrra õppurite arv.

Tööalane staatus:

Sotsiaalses staatuses 2011.a olulisi muutusi ei ilmnenud.
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Sissetulek:

Endiselt on mängurite hulgas enim inimesi, kelle sissetulek on 641-1000 eurot. See viitab, et mängimist
ei ole soodustanud madal sissetulek, pigem üle keskmise sissetulek. Samas tuleb märkida, et 2011 on
kasvanud oluliselt mängijate arv, kelle sissetulek on kuni 320 eurot, mis võib viidata, et inimesed on
hakanud proovima võimalusi hasartmängimisega oma sissetulekuid suurendada.
Mängimise staaź: keskmiselt 7,4 aastat.
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Eelistatud hasartmäng on mängimine mänguautomaatidel (statistikas võetud arvesse periood
alates 2008 – sel ajal oli kaughasartmängimine 0%).

Jatkuvalt on kasvutrendis kaughasartmängude mängimine. 2011.a kasvast kaughasartmängude
mängijate osakaal 22%-ni võrrelduna 16%-ga 2010.a lõpuks.

Võlad on või on esinenud seoses mängimisega 143-l inimesel. Võlgade olemasolu on
tunnistanud pooled 2011.a teraapiasse pöördunutest.
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Hasartmängude mängimise sagedus:

Ainete tarvitamine:
Tubakas
54%

Alkohol (üle korra nädalas)
30%

Narkootikumid
16%

Seadusvastased teod seoses mängimisega on 26 inimesel, 2 inimest suunati 2011.a
hasartmängusõltuvuse ravisse kohtu määrusega.

Enesetapumõtted seoses mängimisega on esinenud 61-l inimesel, enesetapukatse 12 inimesel.
Enesetapukatsete arv on tõusnud 2011.a 6 inimese ehk poole võrra. See viitab oluliste
psühholoogilste probleemide lisandumisele ja toimetuleku puudulikkusele.
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MÄNGURI LÄHEDASED (n=119):
Keskmine vanus: 42 aastat, noorim 16 aastane ja vanim 76 aastane.
Sugu: 8 meest ja 111 naist.
Rahvus: 76 eestlast, 40 venelast, 3 muu rahvusest.
Perekonnaseis: 23 lahutatud, 29 vabaabielus, 44 abielus, 12 vallalist, 3 lesk, 8 määratlemata.
Laps või lapsed on 78-l pöördunul.

Hariduslik taust:

Tööalane staatus: töötavad 80, töötuid 10, pensionäre 10, õppureid 6, koduseid 5,
määratlemata 8.
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Lähedastest pöördujad:

Koostanud: Pille-Riin Kaare
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