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Yuppi Tábor:
Élményterápia a súlyos és krónikus beteg gyerekek gyógyulásáért.

Életeket változtatunk.

Terápiás táborainkban súlyos és krónikus beteg gyerekek erőt
nyernek és eszközöket sajátítanak el betegségük jobb kezeléséhez, a
gyógyuláshoz.
Táboraink ingyenesek, azok fele fordulunk, akik többféle nehézséggel
küzdenek vagy nehezen dolgozzák fel betegségük tudatát.

KÖSZÖNTŐ
Öt évvel ezelőtt a Yuppi Tábor első táborába izgatottan vártuk a 35 diabétesszel együtt élő
fiatal érkezését. Új volt számunkra a mezősályi táborhely, mások voltak a szálláshelyek, apró
szervezőségi csapattal indultunk neki a nagy kalandnak, de a lelkesedés, a szándék és a gyerekekre gyakorolt gyógyító hatás azóta sem változott. Ki gondolta volna, hogy egyszer majd öt
évesek is leszünk?! Azóta több mint 300 táborozó gyerek lépte át a Yuppi Tábor kapuit.
2015-ös inspiráló és meghatározó ereményeink között kiemelnénk párat, amelyekre különösen büszkék
vagyunk:
Először történelmünkben három nyári tábort szerveztünk: a diabéteszes gyerekek mellett velünk
táboroztak onkológiai kezelésben részesült és ízületi gyulladással (JIA) együtt élő fiatalok is;
Nagyra nőttünk: idén először 100-nál is több táborozó és önkéntes manó érkezett hozzánk, hála
a több mint 10 megyéből toborzó, több mint 35 önkéntesek segítő szakorvosnak;
Sikerült növelni pénzügyi fenntarthatóságunkhoz oly szükséges közösségi támogatottságunk
at: révén vettünk a kolozsvári és marosvásárhelyi jótékonysági Swimathon sportrendezvényeken,
illetve „Ajándékozd el születésnapodat!” kampányunk stabilan folytatódott.
Fejlődésünkre büszkék vagyunk, így jövő évben arra fogunk minden erőnkkel törekedni, hogy három táborunkat továbbra is a lehető legjobb minőségben fenn tudjuk tartani.
Most azt mondanánk el, hogy mennyire hálásak vagyunk elkötelezett és lelkes támogatóinknak, rengeteg
önkéntesünknek és orvosainknak, számtalan vállalatnak és magánszemélynek,
akik idővel vagy pénzzel támogatják a Yuppi Tábort, lehetővé téve, hogy a
táborozóink továbbra is teljesen ingyenesen vehessenek részt programjainkon. Hálásak vagyunk a szülőknek, akik megajándékoznak bizalmukkal, és
táborozóinknak a közös kacagásokért, mókáért!
A Yuppi Tábor csapata nevében köszönöm Nektek a támogatást!
Köszönettel,
László Zsuzsa
táborvezető
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A Yuppi Tábor 2011 óta szervez terápiás
táborokat súlyos és krónikus beteg
gyerekeknek.

KIK VAGY

A táborok lényege: számtalan és különböző kihívások elé állítani a táborozókat, és
rengeteg sikerélményt és megerősítést adni
nekik.

Az első romániai szervezet vagyunk, mely
a forradalmian új módszert, a terápiás
rekreációt alkalmazza. Ezt a magyarországi
Bátor Táborban tanultuk, mely a terápiás
táborok globális szövetségének, a Serious
Fun Children’s Network-nak a tagja.

1 hetes táboraink teljesen
ingyenesek.

Táborozóink
13 megyéből
származnak.
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15 korház szakorvosai támogatnak a
táborozók toborzásában.

UNK MI?
Stabil táborhelyünk a Maros megyei,
Mezősályi falu szélén található
kiválóan felszerelt táborhely.

Évente több mint 100 táborozót
fogadunk: diabéteszes, sokízületi gyulladásos (JIA)
és onkológiai beteg
gyerekeket. Táborainkat korcsoportra
lebontva szervezzük:
kölyök (7-12 éveseknek) és
kamasz (13-17 éveseknek) turnusok.

A táborban teljes körű, állandó,
betegségtípusnak megfelelő
egészségügyi ellátást biztosítunk.

YALE STUDY
A terápiás táborok hosszú távú
hatását a Serious Fun Children’s
Network táborszövetséggel
együtt a Yale egyetem vizsgálta.
A szülők visszajelzései gyerekeikről:
> 79%-nak nőtt az önbizalma
>79%-nak javult a társas
kapcsolatokra való készsége
>74%-nak nőtt az önállósága.

2014-es saját felmérésünkből szülők
visszajelzése:
•”A tábor előtt a gyerekemnek
félelemérzetei voltak, nem aludtunk
éjjel, mert mind féltünk, hogy hipózni
fog. A tábor óta mindenről teljesen
másképp beszél. Ha nagy a cukorszintje, akkor sírás helyett inkább elmegy
sportolni. Sokat tanult, többet tud mint
az anyukája, megváltozott. “
•”Janka nagyon jól érezte magát,
rengeteg barátot szerzett, valamint a
táborban zajló tevékenységek magabíztosabbá tették. A különböző feladatokkal határait
átlépve erősödött önbizalma.”
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TÁBO
PROGR
LOVAGLÁS
barátság

vizsgálódás

FOTÓZÁS

felszabadulás

SZÍNJÁTSZÁS

ÍJÁSZAT
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ORI
RAMOK
MÁSZÁS
bátorság

elmélyülés

ZENE

kreativitás

KÉZMŰVES

Minden tábori programnak
tudatos terápiás célja van,
így a gyerekek
önbizalmát erősítik.
céltudatosság
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TÁBORI ÖNKÉNTESEK
Életeket változtatunk. Az önkéntesekét is!
Táborunk egy intenzív tapasztalat önkénteseinknek is, akik egy jól kigondolt
program és részletesen körülírt feladatok mentén támogatják a gyerekeket:

Alapos kiválasztási folyamat
után kerülnek hozzánk:
CV és jelentkezési lap
kiértékelése, személyes
interjú.

Többlépcsős képzésen
vesznek részt:
2 nap tavasszal, 2 nap
közvetlenül a tábor előtt.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A körültekintő egészségügyi ellátást egy professzionális, jó felkészült csapat
biztosítja.

A gyerekek gondos
előkészületeket követően
jönnek táborozni.
Kezelőorvosuk kitölt egy
részletes orvosi jelentkezési
ívet.

Az egészségügyi csapat
tagjait a betegségtípusoknak
megfelelően állítjuk össze
(onkológus/ diabetológus/
gyerekgyógyász szakorvosok,
más orvosok, nővérek,
dietetikus, gyógytornász).

A csapat munkáját lehetővé
teszi egy a betegségtípusoknak
megfelelően felszerelt orvosi
szoba.
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MÉRFÖLDKÖVEK 2015
3 nyári turnus
KAMASZ DIABÉTESZ TÁBOR

47 táborozó

KÖLYÖK DIABÉTESZ TÁBOR

48 táborozó

123
táborozó

KAMASZ ONKOLÓGIA/ JIA TÁBOR 28 táborozó

119

önkéntes

akikből

35 SZAKORVOS, akivel
kapcsolatban állunk a
gyerektoborzás folyamán

12

egészségügyi
szakember

3 BETEGSÉGCSOPORT:
diabétesz, onkológia,
sokízületi gyulladás (JIA)
– ÚJ!

ÚJ BERUHÁZÁSOK: Evezőket vásároltunk az evézéshez, villanypásztort a lovaknak, több gyerek beüllőt és kényelmesebb teljes testes
felszerelést a mászáshoz.

246
kilőtt nyílvessző

1.452

adag étel

163-szor

megmászott mászófal

+ számtalan újonnan megkötött barátság, sok ezer mosoly
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naponta, millió felejthetetlen pillanat...S amennyit mindezért
fizetniük kellett a táborozóknak: 0 lej

2015 A MÉRLEGEN

Köszönjük bizalmukat. Köszönjük támogatásukat.

Bevételek
4% 6%

Kiadások
21%

11%
46%
34%

Partnerek
Pályázatok
Vállalati támogatók
Jótékonysági sportrendezvények
Magánszemélyek felajánlásai

14%

65%

Terápiás táborok
Forrásteremtés
Működési háttér és adminisztráció

Összköltségvetés: 89.700 EUR*
*Jelen kimutatás az éves könyvelési zárás befejezése előtt készült, igy 1-2%-os eltérések lehetségesek.

AKIK RÉVÉN MINDEZ NEM VALÓSULHATOTT VOLNA MEG:
Partnerünk:
Bátor Tábor Alapítvány
Kiemelt támogatók:
EEA Grants és a Norvég Alap Romániában,
Azomureș S.A., Ifjúsági és Sportminisztérium, MOL Gyermekgyógyító program
Fő támogatók:
MHP Consulting Romania, Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatala, Roche Romania,
Hargita Megye Tanácsa, Maros Megye
Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, Novoparts

Egyéb támogatók:
Panemar Morărit și Panificație, Strenger
Er-Pol, Cabinet Individual Chirurgie
Generală dr. Dragoș Vălean, Secpral
Security Products,
Communitas Alapítvány, Fundația Bod
Peter, dRoot Solution, Synergy Group,
Direct Motor Târgu Mureș, Rematex
Aghires, Ratz Trad Serv, Opti Vision,
Transparent, Health Medical Group.

Köszönjük ugyanakkor a magánszemélyek támogatását. Hálásak vagyunk a
rendszeres adományozóinknak, a jótékonysági rendezvények résztvevőinek és
adományozóinak, a 2%-os felajánlásoknak és mindenkinek, akik pénzzel, eszközzel hozzájárultak a sikereinkhez.
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AZ ADOMÁNYOZÁS ÚTJAI
2015-ben 18.200 eurót adományt gyűjtöttünk. Köszönjük!
Légy része a csodának – ajándékozz mosolyokat!
KÖZVETLEN CÉGES ADOMÁNY: BIZALOM,
ESZKÖZÖK, ÖNKÉNTESSÉG
Kiemelkedő céges támogatónk az Azomureș S.A.,
aki már 3. éve jelentős
adománnyal támogatja
táborunkat, figyelemmel kíséri fejlődésünket. Hasonlóan kitartó
támaszunk a Roche
Romania SRL, aki évről
évre biztosítja diabétesz
táborainkhoz
szükséges steril tűket és tesztcsíkokat. Újannan
ügyünkhöz társult vállalat az MHP Consulting Romania SRL, aki önkéntessel és szakmai tudással is
erősítette táborunkat. Köszönjük!
ELAJÁNDÉKOZOTT SZÜLETÉSNAP
6 ügyünket párfogó magánszemély különlegeset
kívánt születésnapja alkalmából: barátaik és ismerőseik ne ajándékkal köszöntsék fel őket,
hanem a ingyenes
táborainknak adományozzák az ajándékok
ellenértékét. Így 730
eurónyi ajándékpénzt
gyűjtöttünk
össze.
Boldog születésnapot!
Neked is közeleg a születésnapod? Velünk ez igazán különleges élmény lesz!
2%: SOK KICSI SOKRA MEGY!
Előző évhez képest sikerült növelni a 2%-os felajánlások összegét 1.000
euróról 1.400 euróra,
kb. 150 magánszemély
jóvoltából. A felső határ
viszont szinte végtelen!
Te kinek adományozod
jövedelmadód 2%-át?
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CSINÁLJ SPORTOT A JÓTÉKONYSÁGBÓL! FUTÁS.
ÚSZÁS.
Jótékonysági úszóink lila sapkákban úsztak értünk
Marosvásárhelyen és
Kolozsváron a SWIMATHON
alkalmából.
26 úszónk – tábori
önkéntesek, ügyünket
pártolók, a MindMagnet SRL és Wirtek SRL
munkatársai – összesen
3.200 eurót gyűjtöttek
a beteg gyerekek ingyenes táborozására. Ez egy
különleges csapatépítő program! A 16 éves Dragoș
Cozac is értünk futott a kolozsvári Arobs Maratonon.
Fut a céged? Esetleg úszol te is? Csatlakozz a csapathoz!
RENDSZERES KIS APRÓSÁGOK
Csupán 15 magánszemély rendszeres, havi 15-25
lejes adományának köszönhetően év végére felhalmozódott 400 eurónyi adomány. Ebből
táborozott a nyáron 1
krónikus beteg gyerek
és az őt kísérő önkéntes!
Tökéletes
megoldás
annak, aki kis pénzből,
gyorsan és egyszerűen
támogatja a gyerekek
gyógyító táborozását.
Te mire költesz el 20 lejt? Adományozd nekünk!

NÉHÁNY PÉLDA AZOKNAK,
AKIK ÖTLETET KERESNEK A
TÁMOGATÁSRA.

Partner:

Kiemelt támogatók:

Fő támogatók:
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Szervezői csapatunk:
László Zsuzsa – ügyvezető elnök, táborvezető
Nagy Réka – gyerek- és önkénteskoordinátor
Németh-Jakab Imola – gyerekszervező
Antal Emőke – önkéntesszervező
Kónya Zsuzsanna – programszervező
Aczél Dóra - képzésszervező
Kocsis Kincső-Hanna – táborvezetőhelyettes
Bordás Szabolcs – pénzügyi felelős
Nagy Klaudia – adományszervező
Kiss Gábor – kommunikációs felelős
Barbura Aliz – sajtóreferens
Nagy Sarolta – facebook-felelős
Egyed Katalin – honlap szerkesztő
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2015-ben is életeket változtattunk!
Köszönjük!
YUPPI TÁBORMOZGALOM EGYESÜLET
Postai cím: Postafiók 1, Postaláda 204, Kolozsvár
(O.P. 1, C.P. 204, Cluj Napoca)
www.yuppicamp.ro
office@yuppicamp.ro
www.facebook.com/YuppiTabor

