
 
 
Profesní životopis – Mgr. JOSEF SOUKAL                                         září 2017 
 
Vzdělání:  
2009: ukončení magisterského oboru Sociální politika a sociální práce; fakulta sociálních studií; MU Brno 
2004: ukončení bakalářského oboru pastorační a sociální práce; evangelická teologická fakulta; UK Praha  
2003: ukončení Vyšší odborné školy JABOK; obor sociální pedagogika a teologie 
 
Odborné kurzy:  
2017: Jak vést malý tým (Česká asociace streetwork) 
2017: Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality (Zřetel) 
2016 - 2018: Kvalita je změna: Rozvoj organizace (Tydytam) 
2016: Celostátní konference AT (Společnost pro návykové nemoci) 
2016: Hospitace v německých zařízeních věnujících se prevenci užívání drog (Tandem) 
2013 – 2017: Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (lirtaps.cz) 
2016: Projekt společné česko-německé protidrogové prevence v příhraniční oblasti (Tandem) 
2015: Vedení rozhovoru s dětským klientem 
2015: Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření 
2015: Konference: reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie 
2013: V pasti dluhů (IES Brno) 
2012: Časová osa (Institut rodinné terapie Liberec) 
2011: Práce s agresivním klientem 
2011: Výjezd za monitoringem dobré praxe (Belgie, Holandsko) 
2011: Rodinné poradenství (IES Brno) 
2009: Agresivita a šikana (Marie Linhartová)  

Krizové situace ve výuce (Marie Linhartová)  
2008: Slovní sebeobrana (IES Brno)  
2007: Úvod do supervize a řízení (Remedium Praha)    

Nízkoprahové služby v praxi; (255h, Česká asociace streetwork)  
2006: Krizová intervence (IES Brno)  
  Vzdělávání certifikátorů primární prevence užívání návykových látek (IPPP)  
2005: Týmová práce a supervize (IES Brno)  

Motivační rozhovory a práce s klientem I,II,III (IES Brno) 
Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka)  
Poradenské rozhovory I,II (IES Brno)  
Prevence drogových závislostí (IES Brno)  

2004: Prevence drogových závislostí (IES Brno)  
2000: Příprava na realizaci a realizace programů primární prevence sociálně patologických jevů (175h, KPPP 
Praha)  
 
Profesní vývoj: 
9/2015 – dosud: odborný ředitel Kolpingova díla ČR z.s., vedoucí Adiktologické ambulance Spektrum  
8/2009 – 8/2015: vedoucí a sociální pracovník Spektra – Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové 
problematiky 
7/2004 – 8/2009: Ponorka – centrum prevence – vedoucí, sociální pracovník, lektor primární prevence  
1/2004 – 6/2004: Ponorka – centrum prevence – kontaktní pracovník, lektor primární prevence 
9/2000 – 6/2003: Křesťanská pedagogicko psychologická poradna Praha, Lektor primární prevence  
 
Odborná činnost:  
2006-dosud: certifikátor odborné způsobilosti programů primární prevence 
2006 – dosud: lektorování kurzů České asociace streetwork  
2012: Předseda Správní rady České asociace streetwork 
2007 – 2010: člen Správní rady České asociace streetwork  
2007 – dosud: auditor nízkoprahových služeb pod českou asociací streetwork 
2007 – 2008: předseda kolegia Prevence zneužívání návykových látek Diecézní charity Brno  
2007: realizace výzkumu a vydání zprávy „Pilotní monitoring situace v oblasti rizikového chování v okrese Žďár“  
2006: vydáno osvědčení certifikátora pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 
prevence užívání návykových látek  
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