Curriculum Vitae

Tomáš Přikryl, Mgr.
nar.: 21.5.1968, Brno
Helfertova 5, Brno, 613 00
Telefon: 777 916 265
Email: tomaas.prikryl@gmail.com
Pracovní zkušenosti
2012 – dosud Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno
programy péče o problémové uživatele návykových látek
vedoucí oddělení adiktologických služeb
vedení a koordinace center a služeb (Terapeutická komunita Podcestný mlýn,
Drogové služby ve vězení a následná péče, Poradenské centrum Pasáž, Doléčovací
centrum JAMTANA, Psychoterapeutické sanatorium Elysium,)
1999 – 2013

Doléčovací centrum Jamtana,
Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno
programy péče o problémové uživatele návykových látek
vedoucí centra
vedení týmu, projekty, terapeutická práce s uživateli návykových látek

2000 - dosud Sdružení Podané ruce, o.s., Diecézní charita Brno
lektorská činnost týkající se komunikace a práce se problémovými uživateli
návykových látek (cca 100 hodin)
2000 – dosud Supervizor
- programů péče o problémové uživatele NL a sociálních služeb
(Azylový dům Charita Třebíč, Domov Agapé Charita Opava,Dům Josefa Korbela –
Armáda Spásy Brno, K-Centrum Břeclav, K-Centrum U Větrníku Jihlava,
RESTART Jeseník, LOTOS Brno, Malá řemesla Charita Jihlava, Erko Charita
Jihlava, A-kluby ČR, Dětský dům Zábrdovice)
- frekventanti výcviků DIALOG, INSTEP, IVGT (2009 – dosud)
2009 – dosud Český institut pro výcvik v Gestalt terapii Dialog, Malátova 9, Brno
komplexní výcvik v psychoterapii
trenér
vedení výcvikové skupiny, supervize, přednášení teorie
2003 – dosud soukromá praxe na Živnostenský list v oboru „Psychologické poradenství
a diagnostika“
2005 – 2006

projekt Breaking the Circle v Afghánistánu
lektorská činnost pro personál nemocnice v Kábulu týkající se práce se závislými
lektor
lektorování v angličtině, zkušenosti z kulturními rozdíly

1996 – 1999

Kontaktní centrum Drug Azyl
Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno
terapeut
přímá sociální a terapeutická práce s aktivními uživateli návykových látek

1998 – 2000

katedře psychologie FF MU v Brně
externí učitel – sociální výcvik ve skupině
vedení skupin pro studenty FF MU

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace
2013

Supervizor ČIS, uzavření výcviku zkouškou

2009 – 2012

Český institut pro supervizi
„Výcvik integrované supervize“
Dialóg – Slovenský institut pre výcvik v Gestalt psychoterapii
„Zážitkový workshop Gestalt psychoterapie pro terapeuty“ – Jay Levin
(trenér GATLA a GPTI UK) a Talia Levine Bar-Yoseph (trenér GPTI UK
(99 hodin)
Ministerstvo Zdravotnictví ČR
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
v oboru adiktolog
Dialóg – Slovenský institut pre výcvik v Gestalt psychoterapii
workshop Gestalt psychoterapie – Jay Levin (trenér GATLA a GPTI UK)
(25 hodin)

2010 – 2011

2010

2009

2008
2005 – 2008
2007
2004 – 2005
2001 – 2004
2003
2003
2003
1999 - 2003

2001
2001
1991 – 1998
1996 a 1997
1992 - 1996
1991 – 1992

CZIGPT Dialog
workshop Gestalt psychoterapie – sebepoznávací kurz (21 hodin)
CZIGPT Dialog
trenérský výcvik v Gestalt psychoterapii (403 hodin)
Dialóg Slovenský institut pre výcvik c Gestalt psychoterapii
workshop Gestalt psychoterapie – Jay Levin (trenér GATLA a GPTI UK)
(15 hodin)
Prev-centrum Praha
kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky schválený OR SOFT (103 hodin)
Individuální tréninková psychoterapie – PhDr. Dana Dufková (70 hodin)
Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA) – Mezinárodní
workshop v Gestalt psychoterapii (16 hodin)
Pražský psychoterapeutický institut – pobočka Liberec
„Práce s časovou osou“ (25 hodin)
školení akreditačních týmů pro akreditace zařízení poskytujících odborné
služby osobám závislým na návykových látkách
CZIGPT Dialog
výcvik Gestalt terapie, pořádaný ukončený certifikační zkouškou a
diplomem gestalt psychoterapeuta (558 hodin).
Phare partnership
„Řízení neziskových organizací“ (300 hodin)
Phare Lien program
výcvik zaměřený na doléčování a následnou péči pořádaný ve spolupráci
s Italskou organizací Ce.I.S. (144 hodin)
FF MU Brno obor psychologie absolvent s titulem magistr
dva bloky výcvikového semináře k problematice návykových látek a závislosti
pořádaného občanským sdružením SANANIM (94 hodin)
dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii pod záštitou Společnosti pro
psychoterapii a rodinnou terapii (SUR). (746 hodin).
Základní kurz neverbálních technik pořádaný sekcí muzikoterapie Psychologické
společnosti ČSL (155 hodin).

Zahraniční stáže:
1997
2000
2007

týdenní stáž v Holandsku (v Utrecht a Amsterdam), zaměřená na holandská zařízení
pro uživatele drog.
čtrnáctidenní stáž v Londýně zaměřená na britský systém péče o drogově závislé
v rámci projektu Leonardo da Vinci
Týdenní stáž Londýn - zařízení pro uživatele drog.

Konference
2008
2004

2. česká a 1. česko-slovenská konference Gestalt psychoterapie „Gestalt dnes“
přednáška „Závislost a Gestalt terapie“
X. celostátní konference SNN ČLS JEP, prezentace Doléčovacího centra JAMTANA

