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Čo znamená byť 
WACHUMBA?

Byť Wachumba znamená 
ísť životom naplno s  
otvorenými očami,  
mysľou aj srdcom. 

Spoznávať seba samého,  
sebavedomo objavovať  
svoje silné stránky a  
pokorne makať na tých 
slabších. 



Snívať s hlavou v oblakoch,  
no nebáť sa realizovať svoje 
sny na zemi, a tak pomáhať  
inšpirovať ostatných. 



,,Všetci dospelí boli raz deťmi,  
 len máloktorí si to však pamätajú.”

Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry

KTO SME?



Wachumba je minsetová komunita mladých ľudí, 
ktorí majú drive, chuť do života, spájajú ich spoločné 
hodnoty a pohľad na svet. Je to miesto/platforma, 
ktorá vytvára priestor, kde môžu rásť rozvíjať sa  
a zlepšovať. Lebo iba takí ľudia robia svet lepším!  

Wachumba je o odovzdávaní radosti druhým, a tým 
aj sebe samému. Vedieme deti a mladých ľudí k 
súdržnosti, tolerancii a viere vo vlastné schopnosti, 
no aj v potrebu ďalej na sebe pracovať a túžbu  
chcieť viac. 



„Čo počujem,  
to zabudnem,  
čo vidím,  
to si zapamätám,  
a čo vyskúšam,  
tomu porozumiem.” 

Konfucius, 5. storočie p.n.l.



NAŠA MISIA

Našou misiou je vytvárať priestor, kde mladí ľudia  
a deti nájdu porozumenie a príležitosť spoznávať, 
rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a postoje 
v hravom a inšpiratívnom prostredí. Priestor, 
do ktorého sa každý rok radi vracajú 5 roční 
Wačumbáčikovia aj 17 roční mladí ľudia.  
S Wachumbou vyrastajú a dospievajú, následne  
z nej vstupujú do reálneho sveta dospelých lepšie 
pripravení na ďalšie výzvy, ktoré ich čakajú.



NAŠA VÍZIA
„Jedným zo spôsobov, ktorým môžeš zmeniť svet, 
je ten, ako vychováš svoje deti.”



Všetci chcú meniť svet k lepšiemu.  
My vo Wachumbe chceme meniť ľudí 
k lepšiemu. Tí sa potom postarajú  
aj o lepší svet. Máme víziu, že len  
inteligentní, rozhľadení a vzdelaní 
ľudia môžu zmeniť svet k lepšiemu.  
Wachumba aj svojou troškou pomáha 
mladým ľudom a deťom, aby sa raz 
takými naozaj mohli stať. 

Len človek, ktorý si dostatočne verí 
a pracuje na sebe, má vôľu a energiu 
ísť za svojím cieľom. Dokáže vystúpiť 
zo šedého priemeru, byť nositeľom 
zmeny a inšpirovať aj ostatných 
Veríme, že práve Wachumba takýchto 
ľudí združuje a vychováva.



NAŠE HODNOTY
„Unity a Respect si preložíš,  
ale Wachumbu musíš zažiť.”

UNITY
znamená súdržnosť, spolupatričnosť. 
Schopnosť myslieť vo forme „MY“ 
namiesto „JA“. Unity musí byť pevná  
a citeľná vo všetkých našich pobytoch, 
či pre najmenších Wačumbáčikov,
ktorých učíme, že 1+1=3, že v  
jednote je sila, až po starších  
teenagerov, ktorých vedieme k 
spoločenskej zodpovednosti a  
komunitnému cíteniu - k pocitu  
„som súčasťou niečoho 
väčšieho-spoločenstva”,  
podľa toho sa treba správať a  
aj ku komunite prispievať.



RESPECT

WACHUMBA

pre nás znamená toleranciu a 
rešpekt. Rešpekt k sebe samému, 
k svojmu okoliu i jeden k dru-
hému. Rešpekt je o spoznávaní 
samého seba, svojich silných 
aj slabých stránok a rovnako aj 
tolerovanie slabostí a silných 
vlastností u niekoho iného.  
Rešpekt je pre nás pestrosť  
názorov a osobností v našej 
komunite, rešpekt je základný 
kameň UNITY! 

(po swahilsky láska) je láska k životu, k sebe 
samému, k svojmu okoliu a k spoločenstvu.  
Wachumba pre nás znamená detskú čistú  
radosť zo života, z poznania a všetkého 
nového. Wachumba drive, chuť robiť veci  
naplno, byť aktívny a ísť si za svojim.  
Wachumba je sila, ktorá nás všetkých 
ženie dopredu, vytvára túžbu byť lepšími, 
spoznávať a posúvať svoje limity a skills.



NAŠE PRINCÍPY
FUNGOVANIA
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Princíp: „It’s not one!”

It’s not one/ Nie je nám to jedno  
je základný prístup ku všetkému,  
čo vo Wachumbe robíme. Je to  
proaktívny prístup, keď nečakáme, 
že sa niečo stane, ale sami ideme 
príkladom.Vidíme detaily, na ktorých 
záleží, a ktoré formujú celok. Žiadne 
podujatie, tábor, škola v prírode na 
detailoch síce nestojí, ale za to môže 
padnúť. A práve detaily a proaktívny 
prístup robia z priemerného zážitku 
ten výnimočný- wachumba zážitok. 

Good is enemy of great.

Znamená, že nám nestačí „dobré“, ale stále hľadáme to 
„lepšie“. Myslíme na detaily a konáme tak, aby bol  
výsledok čo najlepší. O tom je sila Wachumby, neustále 
skúšať nové nápady, pátrať ako veci vylepšiť a nikdy sa  
neuspokojiť s „dobrým“, keď to vieme spraviť lepším.

„Challenge yourself“ and always look for improvement.

Tento prístup znamená nebáť sa skúšať nové veci,  
(nie je jedno že túto hru sme už hrali, skúsme novú) nebáť sa 
 prejaviť, stále hľadať, vymýšľať a vylepšovať, pretože v  
zabehnutých koľajach novú cestu nikdy nenájdeme. 

- nie je jedno, akú hru budeme hrať

- nie je jedno, aký materiál máme

- nie je jedno, aký kostým bude mať vedúci 

- nie je jedno, aká hudba bude pri hre hrať 

- nie je jedno, aký prínos bude mať program



NAŠE KNOW-HOW
Sme najväčší organizátor zážitkových 
pobytov a táborov na Slovensku.  
Hoci sme o to nikdy nestáli, vždy sme 
chceli byť hlavne najlepší. Nikto iný 
nemá lepšie a väčšie know-how v 
oblasti zážitkovej pedagogiky. Aj preto 
dokážeme robiť programy a pobyty, 
ktoré iní nerobia.

Nechceme len zabávať, ale aj 
vzdelávať. Vždy ideme viac do hĺbky, 
viac po podstate. Staviame na našich 
hodnotách, využívame naše princípy  
a plníme našu misiu. To je niečo čo 
nás robí jedinečnými. To je naša  
podstata - DNA - know-how.

Verní našim princípom sa nikdy  
neuspokojíme s niečím dobre  
zabehnutým. Vždy hľadáme možnosť, 
ako to vylepšiť. Keď je niečo zabeh-
nuté, tak sa to rýchlo stane nudným. 
Stále vytvárame nové programy, 
príbehy, hry, a týmto spôsobom už 
viac ako14 rokov posúvame zážitkovú  
pedagogiku ďalej.

Nebojíme sa nových vecí ani vlastných 
chýb. Áno, aj tie robíme, vieme sa  
z nich rýchlo poučiť a získané  
know-how využiť v náš prospech. 
Ten kto len napodobňuje/kopíruje čo 
robíme, túto cennú skúsenosť nemá  
a práve v tom je ten podstatný rozdiel.

Keď dieťa, rodič, učiteľ vyskúša  
Wachumbu a inú organizáciu, hneď 
pochopí, v čom sme odlišní. Práve 
preto je Wachumba už silná značka s 
dobrou reputáciou, a tým ktorí sa chcú 
venovať zážitkovej pedagogike vieme 
dať to najlepšie know-how.



NAŠE KNOW-HOW



WACHUMBA
ACADEMY

„Najlepší učia najlepších”



Nemôžeme robiť najlepšie pobyty bez toho, aby sme mali tých najlepších ľudí. 
Našou ambíciou je združovať a vychovávať prvotriednych animátorov  
a odborníkov na zážitkovú pedagogiku. Práve na tento účel sme založili  
vlastnú animátorskú Wachumba Academy - systém celoročného cieleného 
vzdelávania animátorov, podľa ich skúseností a zamerania. 

Vďaka nášmu know-how sme si vypracovali vlastné princípy a schémy  
tvorby zážitkových pobytov, ktoré nie len odovzdávame ďalej, ale aj  
neustále vylepšujeme.

Nám nestačí, keď človek prejde len jedným školením a už je „hotový 
animátor“. Animátorov povzbudzujeme a vedieme k neustálemu  
vzdelávaniu, aby na sebe makali a rozvíjali sa, pretože iba tak môže  
napredovať aj Wachumba. 

Wachumba Academy nie je len  
o neustálom vzdelávaní. Záleží tiež 
na ľuďoch samotných! Hovorí sa, 
že atmosféru a ľudí, na ktorých 
natrafíš práve vo Wachumbe, inde 
nenájdeš. Stretávame sa počas 
celého roka na neformálnych  
akciách a formálnejších kurzoch. 
Ten drive, energia, toľko akčných, 
uletených ľudí s rozdielnymi 
pohľadmi na svet, a predsa so 
spoločnými hodnotami dostane 
každého! A práve to robí  
Wachumbu naozaj výnimočnou - 
silná komunita mladých ľudí, ich 
nápady a nadšenie.

Školenia vo Wachumba Academy 
budú určite náročnejšie ako inde, 
pretože aj v našich táboroch a po-
bytoch vyžadujeme od animátorov 
viac - to je dané našou podstatou, 
hodnotami, misou a cieľom. Vďaka 
tomu majú inštruktori dobré meno 
nie len na Slovenských, ale aj Českých 
školeniach, a v iných organizáciách 
si Wachumba ľudí taktiež vážia ako 
cenný prínos. Na jednotlivé bloky/
kurzy z Wachumba Academy máme 
dokonca akreditáciu od ministerstva 
školstva, takže naši animátori získajú 
certifikát, ktorý má oficiálne uznanie 
a uplatnenie.

WACHUMBA
ACADEMY



AKO SA VIDÍME 
MY...



AKO SA VIDÍME 
MY...

Wachumba nie je len ďalšia cestovka zameraná na prácu s  
deťmi. Sme jedinečná komunita výnimočných ľudí. Všetko  
vo Wachumbe robíme s nadšením a vierou, že to má pre 
našich klientov aj pracovníkov hlbší zmysel. Odovzdá-
vame naše hodnoty a pracujeme na spoločných cieľoch a 
víziách.

Nie sme priemerná firma a nechceme, aby naši animátori 
boli priemerní. Wachumba zákazníci sú nároční a právom 
od nás očakávajú viac. Aby sme naplnili ich predstavy a  
mohli sa ďalej rozvíjať a rásť, musíme robiť neustále zmeny. 
Hľadať čo viac vieme ponúknuť, nikdy sa neuspokojiť so 
status quo, prekvapovať klientov aj samých seba. Iba tak 
sa udržíme vždy o krok vpred a iba tak nikdy nebudeme 
len priemerná firma. Našou ambíciou je byť najlepšími,  
pretože si to zaslúžime my aj naši klienti.

Ísť touto cestou znamená mať veľkú odvahu. Odvahu 
skúšať nové veci, nebáť sa chýb, trúfnuť si na to, čo iní 
vzdali a myslieť inak ako ostatní – „out of box“. Nebojíme 
sa inovácií, zmien, sme zvedaví a nikdy sa nevzdávame!

Veríme v tvrdú prácu a v snahu dotiahnuť veci do úspešného 
konca. Nikdy si nesmieme povedať, že to je dobré a 
teda to stačí, pretože dobré je prekážkou pre skvelé. Pri  
realizovaní našich nápadov môžeme robiť veľa chýb.  
To je daň za to, že ideme svojou vlastnou cestou.



...A AKO CHCEME 
BYŤ VNÍMANÍ.



Wachumba je tu preto, aby sa žiadni ľudia necítili  
podceňovaní, nezaradení. Vytvárame prostredie, kde je  
každý povzbudzovaný k ďalšiemu rozvoju. Vďaka tomu 
našim deťom v táboroch a v školách môžeme ponúknuť 
porozumenie, podporu, príležitosť, a tým aj väčší pocit 
šťastia, a to je viac ako len zábava. 

Každý kto je súčasťou Wachumby sa môže spoľahnúť na 
maximálnu podporu komunity, príležitosť ďalej sa rozvíjať 
a možnosť realizovať vlastné nápady. Systém interných aj 
externých školení je otvorený každému, kto má na to chuť.  
Každý vo Wachumbe má šancu dosiahnuť pozíciu hlavného 
vedúceho. Chceme, aby Wachumba bola „inkubátor“ 
nápadov a ani jeden dobrý neostal prehliadnutý.

Ak chceš byť súčasťou Wachumby a vyťažiť maximum 
príležitostí, ktoré ti ponúka, tak všetko čo si sa tu dočítal je 
pre nás dôležité. Každý Wachumbák sa drží našich hodnôt 
a cieľov, riadi sa našimi princípmi a spoločne posúvame 
našu komunitu vpred. Staň sa aj ty jej súčasťou!



NASLEDUJ HLAS 
SVOJHO SRDCA

WACHUMBA ck, s.r.o.,  
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

info@wachumba.eu
0917 687 555
0911 612 596
043 3810 740


