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Úvodní
slovo

KAMBA jako nezisková organizace, která vznikla v Táboře v rocie 2016
s jediným cílem, a tím je podat pomocnou ruku zdravotníkům, aby v
sobě našli dostatek sil a energie pro vykonávání své profese. A to proto,
že jsou to profese, které mají nelehký úkol v podobě záchrany lidských
životů.
Děkujeme všem, kteří stojí za vznikem neziskové organizace KAMBA,
která je složena zejména z dobrovolníků a nadšenců, kteří se rozhodli
věnovat svůj volný čas právě této činnosti. Doufáme, že do budoucna
bude KAMBA přínosem právě pro zdravotníky.
Jsme moc rádi, že se z nápadu opravdu podařilo vybudovat tento
hmatatelný projekt. Těšíme se, jaké budou roky ve společnosti KAMBY
a jaké nové příležitosti nám přinese. V tuto chvíli už netrpělivě
očekáváme realizaci našeho KAMBA festivalu v roce 2017, jehož
programem budou přínosná témata právě pro zdravotníky. Návštěvníky
čeká bohatý program zaměřený na fyzické, ale i duševní zdraví, mnoho
přednášek či workshopů pod taktovkou uznávaných odborníků a
osobností.

Základní údaje

Poslání
"Podpora pro všechny, kteří pečují a starají se o druhé."

Kdo je
KAMBA?

Nezisková organizace KAMBA vznikla v Táboře v roce 2016 s potřebou
nabízet zdravotníkům možnost obnovení síly pro vykonávání své profese.
Naším cílem a plánem je v roce 2017 uskutečnit KAMBA festival, který bude
určený pro pomáhající profese a tedy především pro zdravotníky.

Základní údaje

Kdo je
KAMBA?

Cíle
Naší vizí je pořádat festivaly, které budou hostit zajímavé osobnosti
napříč obory, které budou moci předávat své znalosti a zkušenosti a
pomáhat tak druhým, ať už po psychické, ale i fyzické stránce.
Doufáme, že naším programem zaujmeme návštěvníky všech
věkových kategorií, kteří rádi přemýšlejí nad duševním či fyzickým
zdraví jinak a mají chuť poznávat sami sebe a také sami sobě
pomáhat.

Základní údaje

Kdo je
KAMBA?

Zakladatelka:
Jana Špačková
Jména a příjemní členů
statutárních orgánů:
David Brázda – ředitel

Správní rada ve složení:
Jana Špačková
Ing. Pavel Svobodník, MBA
MUDr. Ladislav Douda
Dozorčí rada ve složení:
Jiří Nousek
MUDr. Dana Šináglová
Martina Chalupská

David Brázda
ředitel
Jana Špačková
program festivalu / zakladatelka
Kateřina Jandáčková
koordinátorka řečníků
Kateřina Pěknicová
koordinátorka akreditace

Naši lidé
Organizace KAMBA se skládá z velké části z
dobrovolníků, kteří jsou z různých oborů, ať už je to
sociální činnost, zdravotnictví nebo marketing a PR.
Každý náš člen je pro nás důležitý a vážíme si svůj
volný čas přeje věnovat právě KAMBĚ.

Činnost
organizace

KAMBA FESTIVAL
Organizace KAMBA chce nabízet zdravotníkům různé cesty
pro obnovu síly k vykonávání jejich profese. Rozhodli jsme se,
že naší cestou bude pořádání několikadenního festivalu
KAMBA, který nabídne pomoc v různých sférách, a to vše na
jednom místě. V roce 2017 proto plánujeme organizace této
události. Už teď se plánováním programu intenzivně
zabýváme a nemůžeme se dočkat, jak se bude návštěvníkům
akce líbit. Těšit se mohou na zajímavé osobnosti z oblasti
psychologie, sociologie nebo zdravotnictví, semináře či
interaktivní workshopy.

Rok 2016
v číslech
První rok organizace byl ve znamení
příprav festivalu a prezentace myšlenky na
zdravotnických konferencích. Bylo nutné
připravit webovou prezentaci a visuální
tvář neziskové organizace.
Úplný výpis účetní závěrky najdete ve
veřejném rejstříku.

Partneři
Tímto děkujeme všem partnerům za
jejich přízeň!

Kontakt
Bydlinského 2964, 390 02, Tábor

info@kamba.eu
www.kamba.eu

