
Badania kulturowej percepcji, postaw i przekonań dotyczących uprawiania 
gier hazardowych i problemów z tym związanych w   

 Polsko-Języcznej Społeczności 
 zamieszkującej Obszar Metropolii Toronto 

 
 

Podsumowanie 
 
 
Niniejsze badania są wynikiem współpracy między COSTI Immigrant 
Services oraz Polycultural Immigrant and Community Services (PICS). 
 
Cel badań 
Celem badań było naświetlenie percepcji, postaw i przekonań, dotyczących 
uprawiania gier hazardowych i związanych z tym problemów, występujących w 
wybranych etniczno-kulturowych grupach społecznych. Celem badań było 
również ustalenie w jaki sposób można zapobiec nałogowi uprawiania hazardu, a 
także ocena jakie materiały użyć i w jaki sposoby zaadresować problemy 
wynikające z uprawiania hazardu w polskiej społeczności. Polsko-języczna 
społeczność jest jedną z siedmiu, która ze względu na jej liczebność na obszarze  
Większego Toronto (GTA), uczestniczyła w tych badaniach. 
 
Metoda Aktywnego Uczestnictwa 
W celu uzyskania wartościowych i użytecznych wyników badań, zastosowano 
tzw. Metodę Aktywnego Uczestnictwa (Participatory Action Research). Oznacza 
to, że przedstawiciele danej społeczności aktywnie uczestniczyli w tym projekcie 
od początku aż do jego zakończenia. 
 
Metody Zbierania Danych 
Zastosowano jakościową i ilościową metodę zbierania danych. Zorganizowano 
tzw. grupy badawcze, w skład których wchodzili przedstawiciele instytucji 
oferujących usługi dla polskiej społeczności oraz przedstawiciele samej 
społeczności. Gdy uczestnictwo w spotkaniu grupowym było niemożliwe, 
przeprowadzono rozmowy indywidualne.  
 
Analiza Danych i Wyniki 
Metoda Jakościowa 
• Popularne zajęcia rekreacyjne i zakłady (potwierdzone zarówno w analizie 

jakościowej jak i ilościowej) to zakłady sportowe, piramidy, loterie, bingo, gry 
w kasynie, wyścigi konne, akcje giełdowe i karty. 

• Grupy badawcze stwierdziły, że w wielu wypadkach przedstawiciele polskiej 
społeczności niechętnie szukają pomocy, chyba że problem związany z 
uprawianiem hazardu jest poważny lub dochodzi do kryzysu. Barierami w 



poszukiwaniu pomocy są poczucie wstydu i społeczne napiętnowanie; istnieją 
również kulturowe i językowe przeszkody. Dlatego preferowane byłyby usługi 
w języku polskim. Niektórzy z uczestników wyrażali natomiast zastrzeżenia 
odnośnie korzystania z takiej pomocy w polskich ośrodkach ze względu na 
zagadnienie poufności. 

• Przedstawiciele usług stwierdzili, że ich pracownicy nie są obecnie 
przeszkoleni w identyfikowaniu nałogowego hazardu. Jest to coś 
niewidocznego więc ludzie mogą myśleć że problem nie istnieje. Jest mała 
świadomość zagadnienia hazardu w polonijnej społeczności. 

• Grupy badawcze zidentyfikowały mocne strony polonijnej społeczności i 
zaplecze, które mogłoby być użyteczne w edukacji na temat hazardu,  takie 
jak reklama, polskie radio, telewizja, gazety oraz lekarze. Wspomniano ważną 
rolę jaką odgrywa kościół katolicki. W szczególności Kościół Św.Kazimierza 
był wymieniany jako miejsce do rozpowszechniania broszur. Przedstawiciele 
usług podkreślali, że osoby zajmujące się poradnictwem potrzebują 
specyficznego przeszkolenia i odpowiednio opracowanych materiałów 
edukacyjnych z uwzględnieniem aspektów kulturowych i językowych. 

• Grupy badawcze zidentifikowały środowiska w polskiej społeczności, które z 
różnych powodów narażone są na największe ryzyko nałogowego hazardu. 
Emeryci byli wymienieni przez parę grup, jako najbardziej narażeni na takie 
ryzyko ze względu na dysponowanie dużą ilością wolnego czasu i małą 
ilością dostępych dla nich rozrywek. Kolejne wspomniane środowiska to 
samotni mężczyźni, emigrujący do Kanady bez swoich rodzin, nowi emigranci 
oraz ludzie bez ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej. 

• Nie ma poradnictwa dla nałogowych hazardzistów w polskiej społeczności. 
 
Metoda Ilościowa 
• Rezultaty ankiet wykazały, że dorośli mężczyźni, młodzi mężczyźni oraz 

emeryci są najbardziej narażeni na ryzyko związane z uprawianiem hazardu.  

• Popularne zajęcia rekreacyjne i zakłady (potwierdzone zarówno w analizie 
jakościowej jak i ilościowej) to zakłady sportowe, piramidy, loterie, bingo, gry 
w kasynie, wyścigi konne, akcje giełdowe i karty. 

• 20% respondentów podało, że problem związany z hazardem jest jednym 
spośród 10 czołowych problemów w polskiej społeczności. 

• Preferowanym źródłem pomocy, w przypadku problemów zdrowotnych lub  
emocjonalnych są lekarze rodzinni oraz krewni.  

• Za najbardziej efektywną metodę publicznej edukacji uznano lokalną telewizję 
(80%), lokalną gazetę (76%), lokalne radio (59%), oraz instytucje religije 
(41%). 

 
Wnioski 
Badania te zbliżyły szereg instytucji i dostarczyły okazji dla polskiej społeczności 
do rozpoczęcia adresowania spraw dotyczących hazardu, a jednocześnie dały 
bazę dla przyszłych badań, prewencji i poradnictwa. 


