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Abstract  

The purpose of the presented work is to state what attitude Georgian teenagers and their 

parents have towards gaming and in general to what degree teenagers have access to 

gambling. To study this issue, special studies were conducted among gambler teenagers 

and 12 to 18-aged, teenage children’s parents.  

This work includes survey of media politics on gambling, survey of web pages of online 

Betting and Casinos and also survey of Georgian Legislation regarding gambling.  

While doing this research work both, qualitative and quantitative, methods of research 

were used. Namely, from qualitative methods - documentation analyzing, face to face and 

via phone interviews; and from quantitative methods – questionnaire study.    

In the results of the carried out research work are shown the ways using which teenagers 

have access to gaming, and are presented reasons why they start gaming.  

The results reveal that companies working in this field, through various advertisement try 

to persuade TV viewers that gambling is source of entertainment and of earning money. 

Moreover, in Georgian Legislation on Advertising there are no stated rules on gambling 

publicity.   Concerning web pages of online Betting and Casinos, according to research it 

could be said that executives of web pages do not take appropriate measures to prevent 

non-adults’ registration on their web pages.   

All above mentioned results could be used by both, social workers for effective 

corporation with beneficiaries who are addicted to gambling, and also by organizations 

already working or those which will be working in future on the issues of restricting 

policy on gambling.  
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