Stručné curriculum vitae
Lukáš Carlos Hrubý
Narozen: 31.3.1974
Vzdělání, odborné společnosti:
2014 Koučing (500. hodinový komplexní výcvik) I-Kos Praha
2012 Osvětčení k výkonu zdrv. Povolání Bez odborného dohledu v oboru Adiktolog MZ ČR
2012 Odborná způsobilost Psycholog ve zdravotnictví UP OL
2011 Člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně
2009 Přiznaná odbornost a způsobilost k zdravotnickému povolání Adiktolog, MZ ČR
2008 Supervizor a Kouč, I-Kos Praha
2007 Psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc (Mgr.)
1999 Terapeutické vzdělání, pětiletý výcvik Skálův Institut
1997 dvouletý filozofický seminář - „Vývoj psychologie z pohledu filozofa“ Ekon. Správní
fakulta MU Brno
1995 VOŠ Maxman, ekonomickosprávní f. Brno, obor personalistika - psychologie
Další pracovní a odborné zaměření:
- vlastní psychoterapeutická praxe
- Odborný ředitel Společnost podané ruce,o.p.s.
(problematika návykového chování, děti a mládež, komunitní a logistické projekty)
- Ředitel společnosti a metodik Mana,o.p.s.
(problematika duševního zdravý, klienti s psychotickými poruchami, supervize)
- Systemická supervize a koučování – IKOS Praha
- Manažerské dovednosti – attri s.r.o.
- sebe zkušenostní výcvik v psychoterapii SUR, Skálův institutu
- výcvik Zakotveného prožívání – focusing, IPIPAPP v Olomouci
- výcvik v Motivačních rozhovorech, IES, Podané Ruce,o.s.
- výcvik Krizové intervence v praxi - IES Podané Ruce,
- Práce s rodiči v nízkoprahových službách – IES SPR,
- Začleňování na trh práce, IES SPR,
Výzkumně:
2013 Maierová/Hrubý- posun hodnot u uživatelů drog.
2008 Hrubý - Charvát Kvalitativní studie „ Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a
úrovně služeb určených jejich uživatelům na území města Krnova“.
2007 Hrubý - Řehan, Komorbidita návykového chování a duševního zdraví.
2007 Hrubý - Charvát, Analýza potřeb a institucionální kontext, Problémová mládež ve městě
Bruntál
Lektorská a supervizní činnost
Od roku 1999 rozvíjím aktivní supervizní praxi. Nejprve jako supervizor v sociálních
službách později v širším pojetí i záběru jako supervizor a kouč pro profesní a osobní rozvoj
klientů. Odborně a metodicky jsem byl veden nejprve Phdr. Jiřím Librou později do
současnosti Mudr. Františkem Matuškou (rozvoj systemické zkušenosti).
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