
 

 

Curriculum Vitae  
 

Jméno a Příjmení: Martin Boxan   

Telefon:  +420 777 916 277 

E-mail:   martin.boxan@gmail.com, boxan@podaneruce.cz 

Web:   www.martin-boxan.cz 

LinkedIn:   http://www.linkedin.com/in/martinboxan 

 

           

Profesní zkušenosti:  

2013–dosud kouč, supervizor, lektor (OSVČ) 

2021–dosud provozní ředitel (Společnost Podané ruce o.p.s.)   

2008–2021 ředitel Institutu expertních služeb (Společnost Podané ruce o.p.s.)   

• vedení týmu vzdělávacího a grantového centra 
• příprava a řízení grantových projektů 
• mezinárodní a tuzemská spolupráce 

2005–2008 sociální pracovník (Kontaktní centrum Walhalla, Sdružení Podané ruce, o.s.) 

2003–2005 sociální asistent (Azylový dům, Charita Olomouc) 

 

Vzdělání: 

2000–2004 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 

Obor: Psychologie, Sociální politika a sociální práce (udělen titul Bc.) 

1993–1999 Gymnázium Čajkovského, Olomouc  
 
Další profesní a odborné aktivity:  

- člen Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) 

- člen Komise sociálně-zdravotní Rady JMK 

- člen meziresortního týmu Návykové chování, resortního týmu Duševní zdraví a Krajského expertního týmu 
pro sociální politiku a zdravotnictví při České pirátské straně 

 

Dlouhodobé kurzy a výcviky: 

2013–2015 Systemická supervize a koučování (500h komplexní vzdělávací a tréninkový program)  

2007  Motivační rozhovory a práce s klientem (60h výcvik) 
další absolvované kurzy, konference a semináře viz příloha CV 

 

Jazyky: 

anglický jazyk – komunikační úroveň (B2)  

 

Reference: 

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip – ředitel, Společnost Podané ruce o.p.s., voboril@podaneruce.cz, 725 805 865  

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel, Společnost Podané ruce o.p.s., hruby@podaneruce.cz, 777 916 266  

   

V Brně, dne 14. 2. 2022 



 

 

Příloha – Celoživotní vzdělávání 

 

Kurzy   
2020  „Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu“ (16h kurz) 

2017  „Aktuální trendy v případové práci a case managementu“ 

2017  „Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí“ (8h kurz) 

2015  „Přístup M. H. Ericksona“ (16h kurz) 

2013  „Etika v adiktologii“ (1 den seminář) 

2012  „Manažerská komunikace – vedení týmů, motivace a koučink …“ (24h kurz) 

2012  „Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb“ (24h kurz) 

2012  „Školení facebook marketingu pro NNO“ (4h kurz) 

2011  „Manažerská komunikace I“ (8h kurz) 

2011  „Prezentační a komunikační dovednosti“ (1 den seminář) 

2011  „Nová media a e-learning v informačním vzdělávání“ (1 den seminář) 

2011  „On-line technologie pro informační vzdělávání“ (1 den seminář) 

2009  „Mediální školení a public relations pro NNO“ (16h kurz) 

2008  „Práce s rodiči v nízkoprahových službách“ (8h kurz) 

2006  „Vzdělávací multidisciplinární kurz v oblasti drogových závislostí“ (100h kurz) 

2007  „Seminář pro mentory“ (4h kurz) 

2004  „Jak odstranit dojem nepatřičnosti, zbytečnosti“ (16h kurz) 

 

 

Konference  

2019  „Harm Reduction International Conference 2019“  

2018 „Napětí, které nás (ne)spojuje“ - 4. Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympozium 

2017 „Rational drug regulation“ – mezinárodní konference (koordinátor) 

2016  „Jak se dělá komunita“ - 3. mezinárodní kolaborativní a dialogické sympozium zaměřené na zotavení a 
sociální změnu 

2014  „Národní seminář informačního vzdělávání IV“ 
2014  „Závislost od kolébky do hrobu“ (aktivní účast) 

2013  Horizonty 2013 - „Překračování hranic“  
2013  Kulaté stoly a konference v rámci projektu „Patologické hráčství“ (aktivní účast) 

2013  „Jaké cesty vedou k úspěšnému zavedení case managementu do praxe“ (aktivní účast) 

2012  AT konference 2012 

2012  „Jakou cenu má koordinovaná péče“ (aktivní účast)  

2011  „Case management v ČR“ (aktivní účast) 

2011  „Závislosti a veřejné zdraví“  

2010  „Stavy ve věcech alkoholu, tabáku a psychotropních léků v ČR“  

2009  „Mýty a stereotypy v adiktologii“  

2008  „Ambulantní léčba v adiktologii“  

2007  „Drogové služby v zrcadle“  

2006  „Bio-psyho-socio-spirituální model závislostí“  

 


