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“Ceea ce o să fac altfel după tabără...

păi, cred că o să văd lumea cu totul altfel”
Anto, tineră participantă

Obiectivul principal al Asociaţiei Yuppi Tabără în Mişcare este să organizează tabere de vară de
recreere terapeutică prin experienţă pentru copiii care trăiesc cu boli cronice. Asociația
împreună cu partenerii săi - Fundația Albin, Grupul PONT, Asociația Posticum – a organizat pentru a
treia oara tabăra gratuită pentru copii.
Locul și data
Județul Mureș, loc. Şăulia, Centrul Turistic Andrei Provita, 10-17. august 2013, 7 zile
Metodologia
Actorul Paul Newman a dezvoltat o metodă numit terapia prin experienţă sau recreere terapeutică
în tabere americane organizat pentru copii cu boli cronice. Ca urmare a acestei metode, tinerii noștri
au participat la activități, pe care nu le pot realiza în zilele normale ale săptămânii, pentru că le e frică
sau părinții lor îngrijoraţi nu le dau voie sau nu există a supraveghere medicală adecvată. În tabăra
Yuppi dorim ca copii să depășească aceste limite și să dobândească experiență prin care să poate să
trăiască o viață completă chiar şi prin limitările impuse de boală.
Participanții
Participanții au fost 40 de adolescenți români și maghiari, cu diabet zaharat tip 1, de vârsta între
13-17 ani, des în situaţie de dezavantaj multiplu, care au fost recrutați cu ajutorul medicilor
curanţi din județele următoare: Satu Mare, Cluj, Mureș, Harghita și Covasna. De la doctorii lor am
primit aplicațiile medicale ale tinerilor, și din aplicaţiile părinţilor toate celelalte informaţii necesare.
Pentru asigurarea securităţii copiilor participanți, precum şi pentru coordonarea programelor, au fost
implicaţi 40 de voluntari adulți entuziaşti, care se pot categoriza în patru grupe: „Amicii Gazdă”- sau
însoţitorii; „Amicii de Joacă” - responsabilii pentru derularea activităților de grup; „Amicii Medicali” –
echipa medicală formată din medici și nutriţionişti; și “Amicii Şefi” – echipa de conducere responsabilă
pentru organizarea generala a taberei. La prima vedere, numărul mare de voluntari ni se poate părea
mult, dar este necesar pentru a oferi experienţe unice acestor tineri în condiţii de maxima siguranţă
fizică.
Selecția voluntarilor s-a realizat de către conducerea taberei bazându-se pe CV, scrisoare de motivaţie
și interviuri personale. Pregătirea voluntarilor s-a realizat prin participarea acestora la două sesiuni de
formare, în total de 5 zile. Aici au învăţat despre metoda recreării terapeutice, diabetul zaharat la copii
şi programul de tabără.
Zilele Taberei
În concordanţă cu metodologia recreării terapeutice am asigurat un program de o săptămână pentru
participanți plin de provocare. Programele de zi au fost: fotografie, lucru manual, actorie, muzică,
canotaj, tiraj cu arcul, echitaţie și căţărat în grădina de corzi. Jocurile mari în fiecare seara
promiteau aventură diversificată pentru participanţi şi în programul "Scena e a Ta" am savurat
spectacolele organizate de către tineri. Specialitatea taberei este faptul că toate evenimentele sunt
bilingve: ele desfăşurânduse atât în limba română cât şi maghiară prin traducere consecutivă.
Un element indispensabil al programului zilnic au fost cele cinci măsurări ale glicemiei: înainte de
mesele principale ale zilei, înainte de culcare, şi odată pe parcursul nopţii. Dacă s-au constatat nereguli
nutriţionistul, consultând cu medicul diabetolog şi pediatru, au modificat porţia de mâncare a
respectivului participant.

PREZENŢA ÎN MASS-MEDIA
27.06.2013 – www.ziuadecj.realitatea.net – Tineri din Cluj şi alte patru judeţe participă la o tabără
dedicată copiilor cu diabet zaharat
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/tineri-din-cluj-si-alte-patru-judete-participa-la-o-tabaradedicata-copiilor-cu-diabet-zaharat--113641.html
01.07.2013 – Radio Tg. Mureş – interviu telefonic
01.07.2013 – Krónika – articol ziar (online): „Manóképesitést kaptak a cukorbeteg kamaszok
táborának önkéntesei”
http://kronika.ro/szines/amanokepesitesta-kaptak-a-cukorbeteg-kamaszok-taboranak-onkentesei
02.07.2013 – www.totb.ro – articol ziar online: „Voluntari pentru tineri cu diabet – singura
tabără de recreere terapeutică din România”
http://totb.ro/voluntari-pentru-tinerii-cu-diabet-singura-tabara-de-recreere-terapeutica-dinromania/
11.07.2013 – Reggeli Újság – articol ziar: „Felkészültek a Yuppi önkéntesei”
http://www.reggeliujsag.ro/felkeszultek-a-yuppi-onkentesei/
11-17.08.2013 – www.yuppi.egologo.transindex.ro – blog entries:
Cum e să fii medic în Tabăra Yuppi?
Zi lejeră á laYuppi
Bucuriile din viaţa unui amic invizibil
Să-ţi surâdă soarele!
Ziua lui Jack Sparrow şi a tăbliţei cu nume
21.08.2013 – www.maszol.ro – articol de ziar online:„Fáradt Főmanó az idei Yuppi Táborról”
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16592-faradt-fomano-az-idei-yuppi-taborrol
21.08.2013 – Vásárhelyi Hirlap – articol de ziar: „Teljes élet, diabétesszel együtt”
26.08.2013 – www.transindex.ro – fotoreportaj: „Inzulin és csodaország: élményterápia cukorbeteg
gyerekeknek”
http://fotok.transindex.ro/?galeria=961
30.08.2013 – Szabadság – articol de ziar şi ziar online: „Élmények, inzulin, Csodaország”,
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/94742
29.09.2013 – www.maghiaromania.wordpress.com – blog entry: „Yuppi! O tabără
maghiaromână pentru copii cu diabet”
http://maghiaromania.wordpress.com/2013/08/29/yuppi-o-tabara-maghiaromana-pentru-copii-cudiabet/
20.08.2013 – www.szekelyhon.ro – articol de ziar online: „Teljes élet, diabétesszel együtt”
20.08.2013 – Hargita Népe – articol de ziar: „Véget ért a III. Yuppi Tábor”
23.08.2013 – TVR Tg. Mureş – reportaj video: Yuppi Camp 2013
http://www.youtube.com/watch?v=93DlTircZWk
27.08.2013. – Bihari Napló – articol de ziar: „Élmények, inzulin, csodaország”
03.09.2013 - www.filantropikum.com – interviu: „Inyencség cukorbeteg gyerekeknek – Yuppi Tábor
interjú”
http://filantropikum.com/inyencseg-cukorbeteg-gyerekeknek-yuppi-tabor-interju/

Asociaţia "Mişcare de Tabără Yuppi"
Oradea, str. Teiului, nr. 26
office@yuppicamp.ro
www.facebook.com/YuppiTabor
www.yuppicamp.ro
Mobil: 0040-749115191

