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Úvodní
slovo

Rok 2021 byl pro Kambu obdobím změn a přesunutím do online prostoru
vzhledem ke stále panující pandemické situaci. Tento rok přinesl mnoho
nových výzev, ale také změn. Kamba má nové sídlo v ulici 9. května, kde se
mohou všichni scházet a pracovat společně. Zároveň došlo ke grafické změně
loga Kamby, které vytvořil Jan Matoušek z ateliéru 304.
V říjnu zemřela zakladatelka Jana Špačková, která předala Kamba pochodeň své
dceři Tereze Chalupské.
Jsme rádi, že se po roční pauze uskutečnil Kamba Festival 2021, i když v menším
formátu, než na který byli naši účastníci zvyklí. Proběhly festivalové online středy
a celý program byl završen přednáškovou sobotou druhý červnový víkend.
Tento rok se nám podařilo uspořádat dva studentské online večery minifestivalu
Kamba Student s prvním tématem Ožehavě smysluplně a druhý s podtitulem
Kartáček na duši.
Naší další aktivitou byly semináře Zachraň záda! a Zachraň svou mysl!, které jsme
zrealizovali pro učitelé mateřských a základních škol v Táboře.
Pro firmy jsme uskutečnili seminář Zvládání stresu s PhDr. Martinem Pospíchalem
a semináře Spolu bez obav s lektorem Mgr. Václavem Jungem.

Základní
údaje
Kdo je
KAMBA?

Poslání
"Podpora pro všechny, kteří pečují a starají se o druhé."
Nezisková organizace KAMBA vznikla v Táboře v roce 2016 s potřebou
nabízet zdravotníkům možnost obnovení síly pro vykonávání své profese.
Tak vznikl i KAMBA festival, který se poprvé uskutečnil v roce 2017.
V roce 2018 jsme založili další minifestival, a to KAMBA STUDENT, který se
koná v termínu určeném pro studenty.
V roce 2019 jsme se začali věnovat realizaci seminářů určeným všem, kteří
o sebe chtějí pečovat.

Základní
údaje
Kdo je
KAMBA?

Cíle
Chceme ještě více rozšířit povědomí o myšlence „Abychom tu mohli
být pro druhé, musíme tu být nejprve pro sebe“. Proto jsme se
rozhodli věnovat i ostatním profesím a chceme být otevření i
pracovníkům v sociálních službách, učitelům a vlastně všem, pro
koho jsou naše témata přínosem. Výsledkem této snahy jsou projekty
Zachraň záda!, Zachraň hlavu! a nově Zachraň svou mysl!

Základní
údaje

Zakladatelka:
Jana Špačková
Tereza Chalupská
Jména a příjemní členů
statutárních orgánů:
David Brázda – ředitel
Správní rada ve složení:
PhDr. Naďa Březina
Mgr. Eva Kotrčková
Martina Janouchová
Dozorčí rada ve složení:
Jiří Nousek
Mgr. Jana Jandáčková
Ing. Jiří Vondráček, Ph.D.

David Brázda
ředitel

Naši lidé

Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
výkonná ředitelka

Jana Špačková
program festivalu / zakladatelka
Mgr. Tereza Chalupská
zakladatelka / lektorka

MUDr. Jan Homola
hlavní organizátor festivalu KAMBA

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. Každý rok je nás víc a
víc, stále rádi vítáme nové členy a jsme vděční,
že se najde tolik lidí, kterým záleží na
ostatních a chtějí pomáhat druhým. Jelikož
jsme neziskovou, která je založena v Táboře.
většina z nás jsou hrdí Táboráci nebo zkrátka
hrdí Jihočeši.

Kateřina Jandáčková
koordinátorka řečníků

Kateřina Pěknicová
koordinátorka akreditace
Kristýna Křičková
koordinátorka řečníků
Aneta Zazvonilová
PR a marketing

Kristýna Myslivcová
PR a marketing

Naši lidé

Činnost
organizace

KAMBA FESTIVAL
Letošní ročník byl ve znamení restartu s tématem Příležitost.
Uspořádali jsme Festival online v trochu jiném formátu. Účastníkům
byly nabídnuty tři festivalové online středy s workshopy. Celý
Festival zahájil Marek Orko Vácha, známý teolog, biolog, kněz,
pedagog a spisovatel, následovaly workshopy bytového designu,
cvičení jógy a relaxace nebo malba mandal. Zajímavý byl rovněž
například workshop Alžběty Hláskové Proč se puberťáci tak "blbě"
tvářej? nebo workshop Andrey Kretíkové Prevence digitálního
stresu.
Program vyvrcholil v sobotu 12. 6. 2021 živým setkáním v
prostorách Divadelního klubu Divadla Oskara Nedbala v Táboře s
živým přenosem na sociální sítě. Řečníky byli významná česká
filozofka, pedagožka a spisovatelka Anna Hogenová; speciální
pedagog, lektor a rodinný terapeut Jiří Halda; lékař MUDr. Martin J.
Stránský a PhDr. Petr Fejk, spisovatel a bývalý dlouhodobý ředitel
pražské ZOO.

KAMBA STUDENT

Činnost
organizace

Letošní ročník se opět uskutečnil v listopadu 2021 online živě ve
dvou festivalových večerech.
První večer s podtitulem Ožehavě smysluplně studenti mohli
zúčastnit setkání s psycholožkou Barborou Blažkovou u tématu O
sexu #otevřeně, následovala přednáška Když to chce, tak to chce!
boření mýtů s organizací KONSENT. Večer byl zakončen
workshopem s Alžbětou Čápovou na téma O cestě k sobě skrze
ženství.
Druhý večer se nesl s mottem Kartáček na duši, který byl zahájen
rozhovorem s Evou Šedivou @flabgee o každodenní péči o duši;
následoval rozhovor s Tomášem Kvapilíkem @kvappa na téma Vše o
psychologii a terapii. Večer byl zakončen workshopem Kartáček na
duši s Michaelou Cmíralovou.
Oba večery byly doplněny uvolněným hudebním vystoupením Jonáše
Kolibíka.

Činnost
organizace

PROJEKT "ZACHRAŇ!"
Pro školy, úřady a zdravotnická zařízení pořádáme
jednodenní aktivitu věňující se různým tématům. Nyní se
zaměřujeme na oblasti Zachraň záda! Zachraň svou mysl!. V
obou projektech jsou profesionální lektoři, kteří učí, jak si
nezničit záda při polohování pacienta, při sezení celý den v
kanceláři a v druhém případě, jak se zbavit stresu a umět
relaxovat.
SEMINÁŘE A WEBINÁŘE
Jednou z dlouhodobých spoluprací je pořádání seminářů či
online webinářů pod taktovkou lektora a psychologa Marina
Pospíchala. Nově proběhly semináře v české a anglické
mutaci v bloku Spolu bez obav s lektorem Mgr. Václavem
Jungem.

Rok 2021
v číslech
Úplný výpis účetní závěrky
naleznete ve veřejném rejstříku.

Partneři
Tímto děkujeme všem partnerům za
jejich přízeň a zejména pak děkujeme
městu Tábor, které naši organizaci
pravidelně podporuje a za akcemi
organizace KAMBA přebírá záštitu.

Kontakt
9. května 678,
390 02 Tábor
info@kamba.eu
www.kamba.eu

