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AKÁDA je neziskovka

• Akáda je mladší sestra Akademie 
Libchavy

• Akádu založil Zdeněk Štěpánek 
v prosinci 2019

• Byla zapsána do rejstříku ústavů u 
Krajského soudu v Hradci Králové 
dne 18. prosince 2019.   

• Sídlo: Horní Libchavy 127, 
561 16 Libchavy

• Identifikační číslo: 08744700

Akáda vytváří zázemí pro vznik a realizaci 
inovačních a transformačních projektů 
utvářejících zdravé učící se prostředí, učící se 
zdravou komunitu a společnost.

Její společensky prospěšné projekty jsou 
zaměřené na podporu zdravého růstu
jednotlivců, komunit i regionů.

AKÁDA vzdělává



AKÁDA je organické společenství

proměňující sebe a svět okolo

AKÁDA je inspirována přírodou, kde je všechno vzájemně 

propojené. Konkrétní inspiraci jí přináší mikrosvět, říše řas a 

hub. Třeba hlenky anebo váleč koulivý. A PROČ? 
Hlenky jsou jednou z cest evoluce živých organismů na 

Zemi. Jsou adaptivní přenosová síť. Jsou schopny se 

neustále přizpůsobovat a reagovat na změny prostředí. Toto 

stvoření stále posouvá hranice možného. Jak roste, tak si 

stále ohmatává cestu, hledá tu nejlepší pro svůj vývoj. 

Houby jsou učící se vzájemně propojené organismy, které 

dokážou sdílet a ukládat vědomosti. Podhoubí dokáže samo 

sebe ochránit proti patogenům v ekosystému. 

Tohle se také učíme. TAK PROTO. 



pro vznik a realizaci  
inovačních projektů, které 
vycházejí z podnětů jejích
spolupracovníků a 
absolventů programů

Future leader

Zahrada života

Transformační průvodci

AKÁDAvytvářízázemí



Future Leader
Smyslem projektu je 
podporovat mladé lidi 
v jejich osobním růstu 
a vytvářet síť zralých a 
zodpovědných lidí, 
kteří pozitivně 
ovlivňují své okolí. 

Program přechází pod Akádu
postupně, v roce 2020 jej 
absolvuje skupina 18 ti mladých 
dospělých (21-38 let).

https://www.futureleader.cz/


Zahrada života
je sebezkušenostní program 
pro mladé ve věku 15-20 
let cestou provázení k 
aktivní zralé dospělosti.

• Pět víkendů v roce a půl
• Techniky sebevnímání
• Objevení zdrojů sebevědomí 
• Posílení schopnosti rozhodovat se 

v čase nejistoty
• Schopnost naslouchat svému 

vnitřnímu hlasu a směřovat svůj 
život v souladu se svými talenty 

https://www.zahrada-zivota.cz/


Transformační průvodci
„Region jako učící se, zdravý 
ekosystém“.

Projekt pro místní hybatele změn. 
Záměrem projektu je vytvoření 
sítě, která bude dlouhodobě 
schopna podporovat rozkvět a 
zdravý vývoj regionu. 

Video, 
které souzní
s naší představou sebeorganizace.

https://vimeo.com/9975725
https://vimeo.com/9975725


AKÁDA v číslech

Zahrada života

Pilotní ročník * 12 účastníků * proběhly 3 víkendy * pravidelná online setkání 
Hodinka v Zahradě jednou za týden
Program vedou absolventi programu Future leader a hosté 

Future Leader

5. ročník začal v lednu 2020 * 18 účastníků * proběhly 3 víkendy a srpnové 
víkendové setkání pro 21 absolventů z celkového počtu 60ti členů sítě na téma 
máma, táta. 











AKÁDA hospodaří

Náklady (Kč)

Materiál 4 795 

Propagace a web 46 386 

Pronájem, ubytování, strava 133 200

Lektorné 59 000

Mzdy a pojištění 108 900

Účetní služby 3 815

Kurzové ztráty 39

Celkem 356 135

Výnosy (Kč)

Účastnické poplatky 213 100

Poradenské služby 30 000

Přijaté dary 83 059

Kurzové zisky 4

Celkem 326 164

Výsledek 
hospodaření (Kč)

-29 971

• Účetní období 18.12.2019 (založení Akády) – 31.12.2020.
• Program Future Leader je historicky vedený pod Nadačním fondem 8 pilířů, v roce 2021 přejde pod 

Akádu. Náklady a výnosy se týkají převážně Zahrady života.



AKÁDA dává smysl – co říkají účastníci

„Pravidlo kolik do toho dáš, tolik se ti vrátí, 
které (nejen) v Zahradě života platí, mě učí 
překračovat hranice mé komfortní zóny. 
Přestože je to občas těžké, tak si díky tomu z 
víkendů odnáším silné zážitky. Např. díky 
jednomu takovému vystoupení z komfortní 
zóny v Zahradě života, jsem pak druhý den ve 
škole obhájila svou seminární práci bez pocitu 
nervozity.“ Anda, Zahrada života



Pro AKÁDU pracují
Libor Macák jako projektový manažer
Ivana Sládková jako tvůrčí ředitelka



„Líbí se mi odvaha jít nevyšlapanou cestou, přitom 
směřovat konzistentními kroky k naplnění vyššího 
smyslu a hodnot, které obohacují člověka v každém 
věku. Propojení generací, profesí a vzájemné 
předávání úhlů pohledu je cestou, která dle mého 
názoru může vést ke spokojené společnosti.“
Denisa Štěpánková, předsedkyně správní rady AKÁDY

„Pokud chceme iniciovat skutečnou změnu ve 
společnosti, cítím potřebu začít u nastupující generace, 
proto vidím v poslání Akády smysl a ve výchově 
budoucích lídrů doslova nutnost.„

Jiří Šejnoha, člen správní rady AKÁDY



AKÁDA velmi děkuje…

.



www.akada.cz

www.futureleader.cz

www.zahrada-zivota.cz

Vstupte do společenství AKÁDA, 
máme otevřeno!

www.akada.cz/bud-soucasti

libor.macak@akada.cz

https://www.akada.cz/
https://www.futureleader.cz/
https://www.zahrada-zivota.cz/
https://www.akada.cz/bud-soucasti/
mailto:Libor.macak@akada.cz

