
Region jako 
učící se zdravý 

ekosystém

Vytvoření sítě transformačních 
průvodců s cílem dlouhodobě 

podpořit rozkvět a zdravý 
vývoj regionu



Motto

„Dobře využitý potenciál 
výjimečných lidí v regionu může 
přinést autentickou, silnou 
a smysluplnou změnu a udržitelnost 
s minimem financí a zapojením 
energie jen těch, kteří chtějí 
a mohou.“

Zdeněk Štěpánek, odborný garant projektu



Záměr projektu

• Současné a budoucí aktivní lídry a hybatele změny provést komplexním 
pětiletým sebezkušenostním výcvikem v Akademii Libchavy tak, aby byli 
jako transformační průvodci připraveni vědomě provázet region 
změnou.

• Vytvořit transformační síť 20 – 30  špičkově připravených a vzdělaných 
profesionálů, kteří budou sami nositeli komplexního know-how, jak 
tvořit učící se a vyspělou společnost v daném regionu.



Co je region jako učící se zdravý ekosystém?
Kultivované a tvořivé prostředí s obyvateli jako aktivními spolutvůrci dění 

REGION, KTERÝ TRVALE VYTVÁŘÍ 
A KULTIVUJE PŘÍZNIVÉ, PODPORUJÍCÍ 

PROSTŘEDÍ PRO HARMONICKÉ 
SOUŽITÍ, PŘIROZENÝ RŮST, PRO 

ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT V RADOSTI

REGION, KDE LIDÉ SAMI SEBE VNÍMAJÍ JAKO 
SPOLUTVŮRCE A SPRÁVCE A SDÍLÍ 
ZODPOVĚDNOST ZA PÉČI O SEBE 

I O ÚZEMÍ JAKO CELEK, 
A VĚDOMĚ A AKTIVNĚ PEČUJÍ O DOBRÉ 

VZÁJEMNÉ VZTAHY 

REGION, KDE LIDÉ SPOLEČNĚ NACHÁZEJÍ 
VLASTNÍ PŘÍSTUP K MÍSTNÍM POTŘEBÁM

A PŘÍLEŽITOSTEM A MAJÍ SCHOPNOST 
ROZVÍJET ZDRAVÉ SYSTÉMY 



Kdo jsou transformační průvodci? 

K ŽIVOTU PŘISTUPUJÍ JAKO 
K TVŮRČÍMU DÍLU 

A PROŽÍVAJÍ JEJ VĚDOMĚ 
A KREATIVNĚ 

INTEGRUJÍ ROZUM, CIT 
A INTUICI A CHÁPOU, ŽE 

VŠE JE SPOLU PROPOJENÉ

UMÍ VNÍMAT SITUACE 
CELISTVĚ, V KONTEXTU

A MAJÍ SMYSL PRO 
NADHLED

DOKÁŽÍ ROZPOZNAT, KDE 
JE POZITIVNÍ ZMĚNA 
MOŽNÁ, INICIOVAT JI 

A CITLIVĚ PODPOROVAT 
JEJÍ PRŮBĚH

V RÁMCI AKTIVNÍ 
KOORDINACE

A KOMUNIKACE 
PROVAZUJÍ JEDNOTLIVCE 

A KULTIVUJÍ VZTAHY 
A SITUACE

UČÍ SE Z KAŽDÉ SITUACE, 
NACHÁZEJÍ SYNERGIE

A DOKÁŽÍ SE FLEXIBILNĚ 
PŘIZPŮSOBOVAT A MĚNIT 

SMĚR 

Vědomí průvodci změnou propojující veřejné zájmy se zájmy občanů 



Jak transformační průvodci pracují? 

Sledují, co se v regionu rodí, 
a jakou péči to potřebuje, aby to 
mohlo zdárně růst a vzkvétat. 

Mají přehled o celku, a tudíž 
dokáží jednotlivé aktivity, 
projekty či lidi snadno 
a přirozeně propojovat, jak je 
potřeba. 

Zároveň vnímají i dění v širším 
prostoru, jehož je region 
součástí, a dokáží tak 
s předstihem zachytit případné 
změny směru a flexibilně na ně 
zareagovat. 

Kromě projektů, aktivit a firem 
kultivují region i po lidské 
a vztahové stránce. Iniciují 
synergická řešení, facilitují spory 
a pomáhají zprůchodnit dosud 
neprůchozí cesty. 

Přirozeně propojují, citlivě podporují a laskavě provázejí 



Cesta k transformačnímu provázení 
Agilně, pozorně, krok za krokem, cestou, která se vytváří chůzí 

Studium včetně individuální podpory formou supervize, koučingu a mentoringu

Studium komplexně 

pokrývající oblasti jako 

facilitace, koučování, 

systemika, spirálová 

dynamika nebo 

mentoring.

Spolutvorba  

Zapojení účastníků do 

spolutvorby programu 

v reakci na témata 

a potřeby, které se 

budou objevovat. 

Autonomní tým 

Vznik autonomního 
samořídícího týmu, který 
bude reagovat na to, co se 
bude nově rodit a vytvářet 
nové celky, aktivity či 
projekty. 



„Jsou-li lídři v regionu autentickými 
tvůrci, odvážnými realizátory silných 
myšlenek i skvělými komunikačními 
partnery se schopností citlivě
vnímat proces a podporovat další 
lidi i zdravé aktivity, region vzkvétá.“

Ivana Sládková
ideová garantka a supervizorka projektu



„Nezáleží na tom, zda řídíte velkou 
firmu nebo pracujete v knihovně. 
Našim cílem je vytvořit pestrou
a zajímavou skupinu podobně 
naladěných lidí, kteří mají chuť, 
zájem a ochotu proměňovat sebe 
i svět kolem nás. “ 

Libor Macák – hlavní koordinátor



Rozsah vzdělávání:
12,5 dne 

prezenčně 
+ 80 hodin 
distančně 
každý rok

Pro koho je určen:  

Pro místní 
hybatele změn

ve věku 

33 – 53 let 

Podmínka účasti:

Absolvování 
výcviku 

První spirála 
kouče

Do prvního ročníku 
nastoupí: 

Cca 50 účastníků
v každém regionu

Finanční zdroje:
Účastnické poplatky 

(50.000 ročně, 
možnost příspěvku), 
fundraising,  zdroje

z regionů 

✓ Vytvoření sítě transformačních průvodců s cílem dlouhodobé podpory růstu a zdravého vývoje regionu.

✓ Síť bude tvořit 20-30 špičkově připravených a vzdělaných lidí, kteří projdou komplexním setem vzdělávání 

v Akademii Libchavy.

✓ Vzdělávání bude obsahovat okruhy - koučování, facilitace, systemika, spirálová dynamika, mentoring,  

supervize a další. 

✓ V první vlně bude realizován v krajích Pardubickém společně s Královéhradeckým a v Jihomoravském kraji.

Projekt je realizován jako neziskový pod hlavičkou neziskové organizace AKÁDA, z.ú. za podpory AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Pětiletý vzdělávací výcvik v Akademii Libchavy

Transformační průvodci v kostce

https://www.koucinkakademie.cz/prvni-spirala-kouce
https://www.akademiesro.cz/
https://www.akada.cz/
https://www.akademiesro.cz/
https://www.akademiesro.cz/


Chcete se stát součástí
projektu nebo se dozvědět

více?

Důležitý je zájem, 
ne pozice nebo postavení

Libor Macák – hlavní koordinátor
libor.macak@akada.cz

+420 608 556 980

mailto:libor.macak@akada.cz

