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ORGANIZACE ŽIVOTPRO, Z.Ú. - VZNIK 

Organizace vznikla v říjnu roku 2014. Založily jsme ji jako ženy na mateřské dovolené                 

s vědomím, že bude společně s námi dozrávat a vyvíjet se. Nyní se nacházíme v období růstu. 

 

CÍLE 

V rámci Životpro, z.ú. máme stanovené následující cíle: 

a. Poradenství, pomoc a podpora lidem ve složité životní situaci, také v osobním rozvoji, posílení 

žádoucích a stávajících dovedností v osobním životě a v mezilidských vztazích a získávání 

dovedností nových. 

b. Předcházet rizikovému chování dětí, žáků, student i dospělých. 

c. Aktivity podporující začlenění osob se sluchovým postižením v rámci jejich vzdělávání            

a ostatních oblastech jejich života do intaktní společnosti. 

d. Činnosti na téma etická výchova , prosociální chování.  

“ŽIVOTpro… jsme tu pro ty co chtějí pro něco žít…” 

Nelimitujeme se jen našimi cíli. Myšlenkou je přijmout a ladit směr organizace tak, aby 

reagovala na nové podněty, jež zapadají do její filosofije – pomoci, poradit, doprovázet a růst.  

Vše realizujeme díky těmto činnostem: individuální a skupinové poradenství, workshopy, 

besedy, přednášky, v jejichž rámci využíváme zejména zážitkové a prožitkové techniky, metody 

nácviku, explorace, dialogu, provázení, konstelací, psychodramatu, dramaterapie, arteterapie        

a metod relaxačních. 

zrození růst dospělost
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KLIENTELA 

Naší klientelou jsou jednotlivci či skupiny zejména se sluchovým hendikepem.  

V roce 2015 jsme vyvíjeli činnost dobrovolnou, tedy bez nároku na odměnu. V rámci předchozí 

činnosti jsme podpořili vznik skupiny žen a matek pro sdílení zkušeností. Připojili jsme se           

k podpoře organizace Dobrotety,. Zde se Soňa Procházková připojila k podpoře maminek                             

na neonatologickém oddělení.  

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pro které nabízíme akretitovaný kurz 

Osobní a klientská SWOT analýza. 

TÝM 

Tým je sestaven z terapeutů, speciálních pedagogů a ekonoma. 

Mgr. Soňa Procházková, DiS. – ředitelka organizace  

Mgr. Daniela Kykalová -  terapeutka 

 

DALŠÍ RŮST                             …TVOŘÍTE NÁS I VY… 

Organizace na svém zasedání dne 29. 6. 2016 odhlasovala delší volební období správní a dozorčí 

rady z původních 2 let na nově 5 let.  

Organizace je připravena i nadále podporovat organizaci Dobrotety, a to nejen svou osobní 

účastí na jejich akcích. 

Na popud maminek chceme podpořit vznik nové otevřené skupiny neslyšících žen.  

Vznikla také nová skupina Kruh žeN – kruh neslyšících žen, která se setkává s cílem předávání 

informací, osvěty, sdílení a možnosti poradenství v českém znakovém jazyce. O skupinu je 

zájem také v dalším období. Pokusíme se získat dotace na její další chod. 

Na základě osobních zkušeností s tématikou dětí v pěstounské péči jsme se rozhodli podpořit 

vznik knihy předkládající a ilustrující příběhy, doporučení a zkušenosti s “pěstováním dětí”. 

Chceme na vydání knihy získat dotaci a zapojit také odborníky zabývající se touto 

problematikou převážně z našeho kraje. 

Podařilo se také akreditovat u MPSV – kurz Osobní a klientskáSWOT analýza, který bychom 

rády realizovaly pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Tento kurz je 

nabízen organizacím, kde pracovníci v soc. službách a soc. pracovníci fungují, popř. dále              

i jednotlivcům – potenciálním zájemcům o danou problematiku 
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V následujících 3 letech chceme rozšířit naše aktivity i náš tým. Oslovili jsme tedy odborníky       

z řad vedení neziskových organizací a společně budeme vytvářet strategický plán, který budeme 

realizovat.  

 

ZÁVĚR 

 

ŽIVOTpro  v této době tu není proto, aby kvantitativně rozvíjel činnost a zaplňoval hojně 

statisticky tabulky a ohromoval daty. Převážně se snažíme v rámci zjištěných 

potenciálů lidí vše propojovat a hledat souvislosti tak, abychom těžili z toho, co 

již je tvořeno. Nespěcháme a vnímáme, že organizace je v pozvolném zrodu. 

Vytvořili jsme skrze ni prostor pro tvoření, psaní, pomoc a sdílení.             

Životpro, z. ú., je tu pro život a s životem. 

 

 

 

KONTAKTY 

 

Ředitelka organizace: Mgr. Soňa Procházková 

Email: sona.proch@gmail.com 

Telefon: 774 241 756  

Adresa sídla organizace: Stěžírky 145, Stěžery, 503 12 

IČ: 036 01 960 
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