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KTO SME?
Spoločnosť Life Up je
vzdelávaco-poradenská
spoločnosť zameraná
na rozvoj potenciálu ľudí
a tímov.
Naším poslaním a cieľom
je pripravovať tréningové
rozvojové programy
na mieru so zámerom
posilniť úroveň sociálnych
a manažérskych zručností.

NAŠE HODNOTY
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PRÍHOVOR
Dobrý deň,

Flexibilita

Dôvera

V súčasnej dobe zmien
Naším poslaním
je naším zámerom
je prostredníctvom
vedieť flexibilne reagovať
rozvojových programov
v príprave a realizácii
podporovať v ľuďoch
našich programov na súlad
dôveru vo vlastné
cieľov tréningových
zdroje a jedinečný
programov a „DNA“
potenciál každého
špecifickosti firemnej kultúry.
z nás.

Rast
Vytvárame priestor
na podnecovanie vášne
pre učenie sa a rast.
Veríme, že rozvoj
a chuť učiť sa nezávisle
na veku alebo prostredí
zlepšuje kvalitu života.
Preto „Life Up“!

„V nasledujúcich pár
riadkoch Vás pozývame
zoznámiť sa s tým, čo
v Life Up robíme.“
Sme tím nadšených
profesionálov, ktorých
vášňou sa stala práca
s ľuďmi v oblasti
vzdelávania a rozvoja.
Názov spoločnosti nesie
v sebe poslanie a víziu
zároveň. Veríme totiž,
že neustále vzdelávanie
a celkový rozvoj zlepšuje
kvalitu života človeka a to
nezávisle na zrelosti
človeka, podmienkach,
v ktorých žije alebo
možnostiach, ktoré má.
Každý má kvalitu života

poňatú trocha inak a môže
znamenať rôzne veci.
V rozvojových programoch
Life Up je naším zámerom
sprostredkovať ľuďom
konkrétne poznanie, že
vzdelávanie a rozvoj je
celostný proces učenia sa
človeka o sebe, o iných,
o svete a to kvalitu života
zlepšuje vo veľa smeroch,
ak sa pre túto cestu
rozhodnú.
Najintenzívnejšiu
skúsenosť máme v práci
s tímami a venujeme sa
vybraným manažérskym
programom a doplnkovým
nástrojom s týmito témami
spojenými, pretože prevažná
väčšina tímu trénerov
a koučov má zároveň

manažérsku
prax.
V našej práci sa
objavujú najčastejšie
tieto dva jednoduché
motívy a to: láska k práci,
ktorú robíme spojená
s akceptovaním človeka
so všetkým, čo k nemu
patrí. Každý človek je
iný, tak ako aj každý tím
je originálne zoskupenie
osobností, s ktorými máme
možnosť sa stretnúť.
Preto akceptujeme
jedinečnosť človeka,
akceptujeme špecifickosť
každej osobnosti.
Vytvárame prostredie,
kde je rozvoj zážitkom a je
spojený s prijatím, nielen
s učením.

Ďakujeme.
V mene tímu Life Up
Ľubica Takáčová
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NÁŠ TÍM
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Manažérske tréningy
realizujú tréneri
s manažérskou praxou

Sme tím nadšených profesionálov, ktorých poslaním je sprevádzať
ľudí v oblasti vzdelávania a rozvoja. Veríme, že neustály osobný
rast zlepšuje kvalitu pracovného aj osobného života.

Ľubica Takáčová
zakladateľka spoločnosti

Radomír Takáč
financie a marketing

Tomáš Lacuška
office administrator

Karol Herian
tréner a kouč

Zakladateľka spoločnosti Life Up,
medzinárodne certifikovaná koučka
a mentorka v oblasti vzdelávania
a rozvoja potenciálu ľudí.

Spoluautor rozvojových nástrojov
Life Up. V jeho réžii sú marketingové,
finančné a hlavné organizačné
procesy v rámci spoločnosti.

Vytvára organizačno-administratívnu
podporu pre kvalitné zabezpečenie
tréningov a školiacich priestorov.
Zastupujúci outdoor tréner.

Tréner a kouč, ktorý pozýva klientov
do transformujúcich procesov učenia
sa pre vedomú prácu, zdravé
a efektívne fungovanie organizácií.

Janette Šipkovská
trénerka a koučka

Zuzana Broskvová
trénerka a koučka

Marek Šuba
zážitkové vzdelávanie

Igor Lichvár
konzultant a kouč

Konzultantka pôsobiaca v oblasti
rozvoja ľudského potenciálu,
medzinárodne certifikovaná koučka,
trénerka, facilitátorka a mediátorka.

Konzultantka v oblasti rozvoja
ľudského potenciálu, medzinárodne
certifikovaná koučka, trénerka
a psychologička.

Certifikovaný outdoor tréner
a odborník na metódu zážitkovej
pedagogiky. Tréner tímových
rozvojových programov.

Kouč, konzultant manažérskych
programov. Sprevádza a motivuje
ľudí na ceste k objaveniu vlastného
potenciálu a vzdelávaniu.
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PREČO MY?
Skúsenosti
V oblasti
manažmentu
a práce s tímami
máme dlhoročnú
prax

1994

2000

Progres
Timit sa mení na Life Up.
Tím sa obohacuje
o nových členov.
Rozširujeme tréningové
priestory.

2014

O.Z.
Zakladáme vlastné OZ
„V prúde života”
so zameraním
na podporu rozvoja
spoločensky
znevýhodnených skupín.

Rozvoj

Lumina Learning

Tréneri každoročne
absolvujú odborné
vzdelávania v oblasti
rozvoja ľudského
potenciálu

Pracujeme
so svetovo uznaným
rozvojovým
diagnostickým nástrojom
Lumina Learning

2013

2017

16 000+

2 500+

200+

15

účastníkov za 7 rokov
v programoch Life Up

tréningových dní
v priemere ročne

predaných vlastných
rozvojových nástrojov

krajín, kde sa používajú
produkty Life Up

Tvoríme
vlastné
rozvojové
nástroje
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ČO ROBÍME?
Tímové
zážitkové
programy

ŠKOLIACE PRIESTORY
Realizujeme špecializované školenia,
rozvojové programy a tréningy
zamerané na celostný progres v rámci
pracovných tímov, posilnenie manažérskych
zručností, ale aj osobnostný individuálny rozvoj.

Manažérske
rozvojové
tréningy

Špecializované
skupinové
tréningy

Špecializované
individuálne
tréningy

Špecializované
tréningy
pre HR

Manažér ako kouč

Selfcoaching

Lumina SPARK

Metodika AC/DC

Team Lumina

Manažér ako člen tímu

Mentoring program

Koučing

Pre interných trénerov

Team workshop

Manažér v biznise

Záťažové situácie

Príprava na AC/DC

Mediácia konfliktov

TEAM Dynamik

Manažér v 21. storočí

Teambuilding

Manažér ako mediátor

Team spirit

Manažér ako mentor

Team coaching

Lumina
Learning

Sabinovská

Teslova
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TEAM DYNAMIK

ROZVOJOVÉ NÁSTROJE

TEAM Dynamik je
cielená a konkrétna
forma riadeného
tímového koučingu,
ktorá tímom
umožňuje:
získať prehľad
v oblastiach,
ktoré potrebuje tím
prediskutovať,

Sumár kariet vo vybraných oblastiach
s cielenými koučovacími otázkami
a citátmi. Ich účelom je pomôcť tímu
naštartovať cielene orientovanú
diskusiu. Cieľom diskusie je vďaka
otázkam vo vybranej oblasti
brainstormovať v tíme odpovede,
počuť v tíme medzi sebou vzájomne
jednotlivé názory členov tímu
a dospieť tak k tímovej dohode.

1.

spoločne
2. pohľadať
najlepšie možné
riešenia pre tím,
uzavrieť tímovú
dohodu, ktorú
bude celý tím
rešpektovať.

3.

METODICKÁ
a MANAŽÉRSKA
POMÔCKA
pre ľudí, ktorí vedú
iných ľudí a tímy
so zámerom
sebarozvoja
vďaka technike
sebakoučovacieho
prístupu.

Súbor 56 kariet
v anglickom jazyku
rozdelených do
siedmych
rozvojových
kategórií, ktorý
umožňuje riadený
sebarozvoj, lepšie
výsledky a efektívnejšie riešenia.

Efektívne a inšpiratívne
koučovacie nástroje,
ktoré Vám pomôžu
naštartovať formuláciu
dôležitých otázok
a odpovedí a prispejú
tak k skvalitneniu
Vášho života.

Inšpiratívny nástroj,
ktorý Vám
pomocou 280
sebakoučovacích
otázok pomôže
zvýšiť kvalitu
Vášho života
v oblastiach ako
sú vzťahy, zmeny
alebo šťastie.
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REFERENCIE

FLEXIBILITA
DÔVERA
RAST

www.life-up.sk
www.coachingcards.eu
www.koucingbezkouca.sk

Life Up s.r.o.

Teslova 30
821 02 Bratislava

+421 904 425 466
+421 905 425 466
+421 918 695 517

lifeup@life-up.sk
lu@life-up.sk
rado@life-up.sk

