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ÚVODNÍ SLOVO
JSME RENADI
Jsme bytostně přesvědčeni, že povinností
vyspělé společnosti je pomáhat lidem, kteří to
potřebují, podporovat solidaritu, porozumění
a vzájemnou pomoc. Stejně tak považujeme
za důležité podněcovat respekt a rovnost mezi
lidmi napříč společností. Závislost obecně je
přirozenou součástí mezilidských vztahů. A pokud
mluvíme o škodlivé závislosti, ta se nevyhýbá
žádným vrstvám společnosti. Každý z nás se ve
svém širším nebo užším okolí setkal s člověkem,
který závislosti na alkoholu, lécích nebo gamblingu propadl. Někteří z nás možná bezradně
sledovali osud těchto lidí, aniž bychom jim
dokázali účinně pomoci. Posláním naší organizace je poskytovat pomoc těmto lidem, jejich
rodinám a blízkým. Pro to, aby tato pomoc
byla funkční, hledáme a nacházíme zdroje, a to
nejen finanční a znalostní, ale rovněž morální,
které nám přináší motivaci a orientaci.
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Renadi je participativní a otevřenou společností
při spolupráci s klienty a veřejností i při komunikaci uvnitř organizace, s kolegy a kolegyněmi,
a také přímo principiálně při řízení společnosti.
Možná si kladete otázku, co znamená participace
a otevřenost v naší žité skutečnosti?
Pro Renadi to znamená závazek fungovat jako
skutečný tým, být si rovnocennými partnery,
společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky
a posouvat Renadi směrem ke klientům a také
k našim vizím. Podobu a obsah aktivit a služeb
tvoříme prostřednictvím spolupráce s lidmi,
kteří si sami prošli závislostí, nebo mají zkušenost se závislostí někoho blízkého a mohou tak
pomáhat druhým jejím sdílením. Poskytují nám
cennou zpětnou vazbu, která vychází z toho, co
sami zažili, čím trpěli, co překonali. Participací
míníme i aktivní propojování se skrze spolupráci
s řadou subjektů soukromého a neziskového

sektoru, z oblasti místní a státní správy. Zajímají
nás jejich názory a jsme otevření nejrůznějším
formám spolupráce.
Podporujeme a podílíme se na občanských
a veřejných aktivitách, které vedou k destigmatizaci a osvětě v oblasti závislostí, ale i k přijímání
společenské zodpovědnosti a hodnot, které
mohou být inspirující pro společnost 21. století.

Za vedení organizace zakladatelé Renadi:
Veronika Klempová
Roman Hloušek
Tereza Janačíková Nováková
Marcela Severová

Rok 2018 byl v Renadi rokem překotného rozvoje.
Díky tomu byl rokem místy bolestným, místy
radostným, ale hlavně byl rokem kreativním
a chaotickým. Přinesl Renadi nadmíru změn
oproti roku předešlému. Postupně vznikaly
kvalitní, profesionální služby se svými metodikami; rozrůstaly se a měnily týmy, budovali
jsme zázemí pro klienty a rozšířili jsme prostory.
V následujícím roce 2019 se chceme více věnovat
profesionalizaci organizace na úrovni řídících
procesů, vnitřní komunikaci a zlepšování řízení
moderní neziskové společnosti.
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JAK PRACUJEME
CASE MANAGEMENT
Je forma práce s uživatelem v případě, že je
potřeba komplexně řešit jeho životní situaci
a je nezbytná spolupráce s více odborníky či
institucemi zároveň. Case manager pak koordinuje spolupráci uživatele s těmito odborníky
či institucemi.
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MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM

TERÉNNÍ
PRACOVNÍK vykonává
psychologické a sociální
poradenství v přirozeném
prostředí uživatelů. Je jim
podporou v různých životních
oblastech, ať už v užívání/hraní
nebo v řešení sociálních
záležitostí.

PSYCHOTERAPEUT
poskytuje uživatelům
psychologické poradenství
nebo psychoterapii, ať už
v oblasti kontrolovaného
užívání/hraní nebo při
záměru abstinence.

PEER
KONZULTANT pomáhá
nám být uživatelům blíž.
Konzultuje s námi textové
informace pro uživatele, postupy
práce apod. V budoucnu jej také
chceme zapojit do osobních
konzultací s uživateli.

PSYCHOLOG/
DIAGNOSTIK pomáhá
uživatelům zorientovat se
ve svém užívání/hraní pomocí
screeningových testů či
rozhovorem. Dále poskytuje
psychologické poradenství.
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EXTERNÍ
PSYCHIATR doplňuje
naše poskytované služby
o medikaci. Pomáhá uživatelům
předepisováním medikace
v případě psychických problémů
a také se snižováním léků
při nadužívání či lékové
závislosti.

SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK poskytuje
psychologické poradenství
v oblasti kontrolovaného užívání/
hradní a sociální poradenství v oblasti
hledání a pomoci při zajišťování bydlení
či práce, pomoci s uplatňováním
nároků na sociální dávky apod.
a pomoci v dluhové problematice
základním dluhovým
poradenstvím.
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KAM JDEME
OTEVŘENÉ DIALOGY
Od prosince 2018 do října 2019 procházíme
výcvikem v Otevřených dialozích pod vedením
lektorů Pavla Nepustila a Lucie Ukropové. Na
výcviku se učíme zásadám tohoto inovativního
přístupu, který se začal rozvíjet v 80. letech ve
Finsku a byl zpočátku spojen s časným zásahem
v přirozeném prostředí klienta při prvních
příznacích vážné duševní nemoci. Pro otevřené
dialogy je typická rychlá odezva pracovníků na
potřeby zájemce, týmovost, práce v terénu
a spolupráce se sociální sítí klienta. Na schůzky
proto zveme blízké osoby klienta i jeho pracovníky z jiných organizací, neboť každý hlas je pro
hledání optimálního řešení důležitý. Nestavíme
se do role expertů, ale spíše doprovázíme
klienta a jeho blízké na napínavé cestě za cílem
a zvykáme si i na nejistotu spojenou s tímto procesem. Vše s klientem a se všemi, kdo k němu
patří, komunikujeme otevřeně a jsme upřímní.

Učíme se také konzultovat s pomocí tzv. reflektujícího týmu či reflektující osoby. Těší nás, že
můžeme rozšiřovat naše poznatky a dovednosti.
Těší nás být v otevřeném dialogu.
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MOTIVAČNÍ ROZHOVORY

PEER PODPORA – JEŠTĚ BLÍŽE KLIENTŮM

Abychom poskytovali co nejkvalitnější podporu
našim klientům, rozhodli jsme se absolvovat
výcvik Motivačních rozhovorů s lektorem PhDr.
Janem Soukupem, Ph.D. Motivační rozhovory
se zaměřují na podporu vnitřní motivace klienta,
která má vliv na změnu chování. Tento přístup
je hojně využívaný u lidí se závislostí.

Již od léta 2018 spolupracujeme se dvěma peer
pracovnicemi, které mají osobní zkušenosti se
zotavením ze závislosti na alkoholu. Pracovnice
se účastní našich porad a intervizí a zprostředkovávají nám klientský pohled na naši práci.
Naše „peerky“ také zhodnocovaly většinu
našich propagačních materiálů. Peer pracovnice
se účastní také výcviku v Otevřených dialozích,
pracují s vlastním příběhem a postupně se připravují na aktivní zapojení do schůzek s klienty.
Do budoucna plánujeme zorganizovat besedu
s peer pracovnicemi a zvažujeme také založení
svépomocné skupiny, a to buďto probíhající
u nás v Renadi nebo v prostorech některé z psychiatrických nemocnic.
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CO JSME ZAŽILI
DESTIGMATIZACE A OSVĚTA
Destigmatizace je jedním z našich hodnotových
pilířů, který je zakotven přímo v metodice jednání
s klienty i našem PR. Společnost Renadi během
let 2017 a 2018 připravila 5 krátkých videí, které
v rámci drobných kampaní byly sdíleny na sociálních sítích a v kině Scala.
Byly uspořádány dvě veřejné diskuze, které
směřovaly k destigmatizaci lidí, co se potýkají
se škodlivým pitím, gamblingem, nebo užíváním léků. Proběhla diskuze na téma „Léková
závislost“, brunch pro spolupracující odborníky
a veřejná debata „Lze pít s mírou“ v Art bar
Druhý pád, které se zúčastnilo přes 70 lidí.
Na našem webu určenému pro širokou veřejnost
lze nalézt screeningový online test rizikovosti
užívání návykových látek, fakta o závislostech
a mapu s možnostmi pomoci.
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OTEVŘENÁ RENADI – LZE PÍT S MÍROU?
V říjnu 2018 se v našich prostorách konal den
otevřených dveří, při němž jsme provedli
bezmála dvacítku hostů, představili jim naše
služby a dílčí projekty a nabídli jim drobné
občerstvení. Od 18 hodin se pak konala panelová
diskuse v prostorech brněnského ArtBaru s názvem „Lze pít s mírou?“. Moderování se ujal
garant Kontaktního centra Roman Hloušek a mezi
hosty patřili psychiatr Ronald Marek, dopravní
psycholog Petr Zámečník, barman Dominik
Marek, terapeutka Renadi Tereza Janačíková
Nováková a peer pracovnice Sylva Klíčová.
Diskutovalo se nad tématy kontrolovaného
pití, alkoholu za volantem či nad přístupem
“Responsible Service”. Večer uzavřel hudební
recitál baskytaristy Huberta Holáska. Na akci
panovala přátelská atmosféra. Také letos na
podzim se můžete těšit na podobnou akci, která
se tematicky zaměří na práci s rodinou.
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NAŠE SLUŽBY
KONTAKTNÍ CENTRUM RENADI

BEZPEČNÉ PITÍ A MINIMALIZACE RIZIK
Kontaktní centrum Renadi nepracuje pouze
s modelem abstinenčně orientované léčby, ale
zabývá se i péčí o takové klienty, kteří abstinovat
nechtějí nebo zatím přesně nevědí, jakou cestu
zvolit.

Rok 2018 se nesl v duchu dynamických změn
hlavně v první polovině roku, kdy se utvářel
multidisciplinární tým. Postupný personální V Renadi vycházíme z přístupu Harm Reduction
růst v celé organizaci vedl k potřebě větších neboli minimalizace rizik. Tento způsob práce
prostor a proto jsme se v druhé polovině roku je známý především z oblasti užívání nelegálních
drog, ale lze jej uplatnit i v souvislosti
stěhovali do nového. S personální
s alkoholem. Přístup minimalizace
stabilizací šlo ruku v ruce vytváře306
rizik vyzdvihuje důležitost zásad
ní koncepce služby. Během loňska
podpořených
bezpečného pití, mezi které patří
jsme zavedli např. kontaktní hodinapříklad snížení a zpomalení konzuklientů
ny, depistáže v terénu či možnost
mace alkoholu, prokládání alkoholu
užívání antabusu ve spolupráci
nealkem, preference kvalitnějšího
s ošetřujícím psychiatrem. Důležitou činností, která nás provázela po celý rok, alkoholu v malém množství před nadužíváním
bylo navazování spolupráce s dalšími organiza- nekvalitních lihovin a podobně.
cemi a institucemi.
Dalším uplatňovaným přístupem je tzv. kontrolované pití, kterým myslíme vědomé plánování
konzumace alkoholu na určité množství a pracování na dodržování těchto hranic.
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AMBULANCE RENADI
Mezi nejčastější témata klientů patří vztahové
potíže, komunikace a praktické nastavování
dlouhodobé abstinence. Vzhledem k tomu, že
to byl téměř druhý rok naší existence, považujeme za výborný výsledek, že se
163
nám během něj podařilo jak obsadit
všechny pozice a stabilizovat tým, ale
podpořených
také ji kapacitně naplnit.

klientů
a 52 rodinných
příslušníků

Další věc, které se nám povedla, bylo
otevření skupiny pro práci se stresem
a úzkostí. Skupina byla koncipovaná na
deset setkání, každé přibližně na 90
minut. Klienti se učili techniky, kterými mohou
lépe pracovat se svými emocemi a tělesnými
prožitky.
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SKUPINA
V roce 2018 se uskutečnily dva šestiměsíční
běhy terapeutické skupiny v programu Následné
péče. Klienti hodnotili skupiny velmi pozitivně.
NÁSLEDNÁ PÉČE
Při průběžných i závěrečných hodnoceních
V roce 2018 prošla služba Následné péče Renadi zmiňovali, že ve skupinovém procesu nacházeli
důležitým vývojem. Postupně se vytvořil tým, podporu a inspiraci, jak zvládat problémy po
odchodu z léčby. Je pro ně důležité
utvářela se koncepce následné
i pochopení a pocit, že na to nepéče a navazovali se kontakty s lé108
jsou sami.
čebnami a psychiatry. V průběhu
podpořených
roku jsme klientům poskytli sociSPOLUPRÁCE S LÉČEBNAMI
ální a psychologické poradenství,
klientů
individuální a skupinovou terapii.
Podařilo se nám navázat spoluNejčastějšími tématy byla závislost,
pak také vztahy v rodině a zaměstnání. Někte- práci s několika psychiatrickými léčebnami.
Pravidelně jsme docházeli za pacienty odděrým klientům jsme pomáhali s oddlužením.
lení č. 19 v PN Černovice. V průběhu roku
jsme pak také navštívili léčebny v Jemnici,
Kroměříži, Jihlavě a ve Šternberku. Všude se
nám dostalo velmi příjemného přijetí. Měli jsme
možnost diskutovat s pacienty o užitečnosti
následné péče. S některými jsme se pak začali
pravidelně setkávat v rámci našich programů.
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Poměr mužů 48,2 % a žen 51,8 %

V prvním roce fungování sociálních
služeb celkem naše organizace
pomohla 578

klientům. Poměr

mužů a žen byl vcelku vyrovnaný.
U řešených témat převažoval jednoznačně alkohol (79%).

muži
48,2 %

ženy
51,8 %

Počet podpořených osob a řešená témata
příbuzní 9,0 %
kombinace látek 2,9 %
gambling 3,8 %
léky 5,2 %
alkohol 79,0 %
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NAŠE PROJEKTY
PRÁCE V TERÉNU S UŽIVATELI NÁVYKOVÝCH LÁTEK A S HRÁČI HAZARDNÍCH
HER A JEJICH BLÍZKÝMI
V rámci snižování prahu našich služeb jsme realizovali projekt pod záštitou Magistrátu města
Brna. Na začátku realizace projektu jsme navázali spolupráci s jinými organizacemi a institucemi, které nepracují s adiktologickými tématy,
ale potkávají se s nimi u svých klientů. Blízkou
spolupráci se nám podařilo navázat například s OSPOD Brno-střed, OSPOD Medlánky,
Probační a mediační službou, Práh jižní Morava
nebo Diecézní charitou Brno Celsuz. Také se
nám podařilo rozšířit povědomí o Renadi směrem
k praktickým lékařům a psychiatrům.
Stěžejní byla samotná práce s klienty v terénu.
Jednalo se o klienty, kteří se z nějakého důvodu,
např. zdravotního, nemohou dostavit k nám do
služeb nebo je přínosnější podporu poskytnout
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v přirozeném prostředí klienta či v jiné organizaci. Pilotní fáze projektu byla velice úspěšná
a o terénní formu podpory byl velký zájem jak
ze strany jak klientů, tak ze strany pracovníků
jiných organizací. Podařilo se nám podpořit 31
klientů a navázat spolupráci s 60 institucemi
a organizacemi.
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PREVENCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
U MLADÝCH PIJÁKŮ
V rámci projektu jsme pořádali programy na
základních a středních školách, kde jsme se
věnovali pití alkoholu. V rámci programu jsme
s dětmi otevřeně diskutovali o alkoholu a edukovali je o možných rizicích, které s sebou pití
přináší. To vše bylo podané zábavnou formou,
ve které jsme zdůrazňovali jejich vlastní kontrolu
nad volbou, zda pít či nepít.
PREVENCE ON-LINE SÁZENÍ
Projekt zaměřený na osvětu pro specifickou
skupinu osob – tzv. sázkařů. V rámci facebookové
kampaně a pomocí impres reklamních příspěvků
jsme se zaměřili na zvýšení povědomí o dané
problematice v rámci cílové skupiny.
Celková kampaň zasáhla 40 400 lidí.
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Díky podpoře programu prevence kriminality
Magistrátu města Brna se nám podařilo uskutečnit projekt zaměřující se na Harm Reduction
přístup v rámci problematiky konzumace
alkoholu u mládeže. V rámci projektu proběhla
kampaň zaměřující se na oslovení mladých lidí,
kteří rizikové konzumují alkohol a zároveň
inspirující bary a další podniky konceptem “Responsible Service”. Vznikly dvě zajímavá videa
ve spolupráci s barmankou a DJem, která byla
propagována na sociálních sítích. Tyto videa
a návaznou kampaň vidělo přes sto tisíc uživatelů. Dále jsme navázali kontakt s šesti brněnskými podniky a projekt měl i konkrétní dopady
v podobě spolupráce s institucemi jako jsou
OSPODy nebo Probační a mediační služba.
I díky těmto aktivitám k nám do RENADI začali
přicházet mladí lidé, kterým jsme mohli pomoci.

EVROPSKÝ PROJEKT RENADI GO
V dubnu 2018 byla započata realizace projektu
„Rozvoj kvality služeb - Renadi GO“. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním
cílem projektu je zkvalitnit poskytování registrovaných sociálních služeb – Ambulance Renadi,
Kontaktního centra Renadi a Následné péče
Renadi, zavedením standardů kvality, které
odpovídají principům demokratické a participativní organizace. V roce 2018 byly v rámci
projektu mapovány procesy probíhající v jednotlivých službách a vytvářeny standardy kvality,
díky projektu jsme se mohli vzdělávat a konzultovat tvorbu standardů s experty. Projekt bude
ukončen v polovině roku 2019.
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem našim zaměstnancům
Gabriele Bartošové, Daniele Halámkové, Janu
Kabátovi, Petře Kališové (také za grafické zpracování), Ivetě Kociánové, Kateřině Mindlové
(také za editorskou práci), Drahomíře Nečasové,
Aleně Přikrylové, Martinu Štepanovskému,
Aleši Šťastnému a Petře Kláře Týnovské.
Speciální díky patří Baru, který neexistuje
a všem našim spolupracujícím odborníkům
(MUDr. Petru Zahradníkovi, MUDr. Ronaldu
Markovi), Vojenské nemocnici, Psychiatrické
nemocnici Černovice, všem OSPODům, Probační
a mediační službě a dalším.
Děkujeme také externím pracovníkům – peer
pracovnicím Ivě Dvořákové a Sylvě Klíčové,
grafikům Pavlu Brabcovi a Jiřímu Královi a firmě
XProduction.
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Základní informace o Renadi, o.p.s.
Název: Renadi, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Brně
Datum zápisu: 21. září 2012, spisová značka: O 507
Sídlo: Sokolská 291/14, 602 00 Brno
Poskytování služeb na adrese: Bratislavská 2, 602 00 Brno
Tel.: +420 605 329 892
E-mail: renadi@renadi.cz
Web: www.renadi.cz
Bankovní spojení: FIO Banka číslo účtu: 2100321644/2010
Připravil: tým spolupracovníků Renadi, o.p.s. v roce 2019
© Renadi, o.p.s.
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