Krizové byty RENADI
Když potíže s alkoholem přerostou člověku přes hlavu, většinou
nejde „jen tak“ začít znovu. Někdy člověk potřebuje bezpečné
místo k tomu, aby vůbec mohl udělat první kroky. V Renadi
rozbíháme projekt podpory zotavení ve třech krizových bytech
v oblasti Brno-střed s možností bydlení na 3–6 měsíců. Máme
dva jednopokojové byty pro jednoho či dva podnájemníky
a pak jeden vícepokojový byt se dvěma ložnicemi pro čtyři
osoby.

Naším cílem je poskytnout Vám prostor, kde se budete moci
nadechnout a získat dostatek sil pro Vaše zotavení. Snažíme se
o to, ať vám bydlení v bytě Renadi pomůže nabrat dech a začít
si budovat spokojenější život.

Jak se do projektu zapojit?
• Nejprve je potřeba vyplnit žádost a poslat ji do Renadi.
• Jakmile bude volný byt, oslovíme zájemce o bydlení
a potkáme se s Vámi osobně, abychom zjistili, co teď
nejvíc potřebujete.
• Společně promyslíme, jak Vám můžeme nejlépe
pomoct. Nebojte se žádného přísného výběrového
řízení jako na pracovním pohovoru. Jde hlavně o to
si říct, co a jak.
• I kdyby zrovna nebylo možné zapojení do našeho
projektu, najdeme jiný způsob, jak vám pomoci.
Zdarma nabízíme terapie i poradenství s dluhy, prací,
právem a dalšími starostmi.

Jak to u nás chodí?
• Nejdřív se sejdeme a všechno spolu probereme.
• Nájem činí cca 4.500 Kč (sdílené bydlení), cca 8.500 Kč
(samostatné bydlení), kauci nepožadujeme. Na nájemné
v bytě je možné čerpat Doplatek na bydlení. Rádi s Vámi
projdeme možnosti jeho získání. Podpora bytového
týmu je zdarma.
• Společně se dohodneme, jakou podporu budete
potřebovat. Ta může zahrnovat například individuální
nebo skupinovou psychoterapii, pomoc s řešením dluhů,
hledáním práce, nebo třeba spolupráci s vašimi blízkými.
• Po celou dobu vašeho pobytu vás bude podporovat
náš bytový tým, případně i další odborníci z Renadi.
• Průběžně si hledáte navazující bydlení, kam se později
přestěhujete.
• Po odstěhování s námi můžete zůstat v kontaktu a využívat
naše další služby.

KONTAKT: adam.ﬁalik@renadi.cz, 731 654 576

