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Stimaţi Sponsori, dragi Părinţi şi Tineri, dragi Voluntari  
şi toţi cei interesaţi de lumea Yuppi, 

 
 
pe această cale dorim să vă anunțăm că Tabăra Yuppi 2012 s-a încheiat cu 
succes şi să vă mulțumim atenţia şi suportul dumneavoastră. 

Tabăra Yuppi este o lume de vis. Visul fondatorilor,  acela de a crea un loc pentru 
tineri care trăiesc cu boli cronice, unde nu există imposibilul, unde nu există 
competiţie, unde se poate trăi numai pentru a depăși limitele proprii. Această 
lume, după tabără poate fi dusă acasă, și se poate trăi mai departe. "Boala" - este 
umplut cu termeni pozitivi în cursul taberei, prin care devine o stare viabilă. 
Adolescenții s-au simțit speciali după tabăra din acest an, deoarece aici numai ei, 
"diabeticii" pot să vină. 

Pentru Boti, unul dintre adolescenţii noştri fideli, tabăra Yuppi nu este doar o 
tabără, ci e TABĂRA. Iată ce ne-a scris în ultima zi: "Amicii au rezolvat totul: cine 

nu a avut ceas, a știut când trebuia să meargă la programe, că s-a auzit muzica. 

Când trebuia să măsurăm glicemia, s-a auzit muzica, orice a urmat, s-a auzit 

muzica; la măsurarea glicemiei o altă muzică decât înainte de a mânca. Aproape 

ne-am uitat diabetul, numai când am măsurat glicemia ne-am ocupat de asta, 

chiar și atunci împreună cu Amicii Medicali. Pentru o săptămână nu tebuia să ne 

preocupăm de nimic, numai unul de celălalt. " 

Rolul dumneavoastră în realizarea taberei este de importanţă cheie. Prin această 
cale dorim să-i mulţumim finanţatorilor noştrii pentru sponsorizările financiare 
şi în natură, voluntarilor noştri pentru munca entuziastă din cadrul taberei, 
suporterilor noştri pentru munca voluntară depusă în faza de planificare a 
taberei, părinţilor curajoşi care ne-au încredinţai copiii, şi vouă, dragi tineri, care 
ne-au răsplătit prin zâmbete numeroase. 

Fără aceste ajutoare lumea noastră de vis ar fi rămas doar o lume de vis, fără a se 
transforma în realitate. Ca să devină realitate acest vis pentru cât mai mulţi copii 
şi tineri cu boli cronice, vă rugăm să ne sprijiniţi în continuare prin munca 
voluntară depusă, prin posibile donaţiile sau chiar prin vorbele bune povestite 
de noi medicilor, altor familii sau chiar potenţiali finanţatori.  
 
Vă mulţumim! 
 
Cu stimă, 
László Zsuzsa şi Aczél Dóra 
Preşedinte şi vicepreşedinte 



EVALUAREA PROGRAMULUI 
 
 

"Adolescenții își dau seama că lumea nu are limite, aşa cum au crezut ei."  

scris de un voluntar 

 
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 
doua oara tabără gratuită pentru copii. 
 
Locul și data 
Județul Mureș, Câmpul Cetății, Campul Nomad, 04-11 august 2012, 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, care au fost recrutați cu ajutorul medicilor curanţi din județele următoare: Bihor, 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 
însoţitori; „Amicii de Joacă” - responsabili pentru conducerea activităților în grup; „Amicii Medicali” - o 
echipă de îngrijire a sănătății, formată din medici și nutritionist; și conducerea - fiind responsabilă 
pentru organizarea vieții taberei. La prima vedere, numărul mare de voluntari ni se poate părea mult, 
dar este necesar pentru a realiza un program pentru copii care pot să intre în comă într-o jumătate de 
oră. 
 
Selecția voluntarilor s-a realizat de către  conducerea taberei bazându-se pe CV, scrisoare de motivaţie 
și interviuri personale. Pentru voluntari ca să intră în posesia cunoştinţelor necesare şi de asemenea 
pentru a se forma o adevărată echipă, s-a organizat un training unde au participat în mod obligatoriu. 
 
Zilele Taberei 
Conform metodei de mai sus, am asigurat un program de o săptămână pentru participanți plin de 
provocare. Programele de zi au fost: foto, lucru manual, teatru, muzică, jurnalism, pescuit, sport, tir cu 
arcul, călărit și grădina de corzi. Jocurile mari în fiecare seara promiteau aventură diversificată pentru 
participanţi: prin "Zeii Olimpului" tinerii au ajutat reaprinderea focului de pe Olimp, în cadrul serii 
Oscarului ne-am uitat la scurt metrajele pregătite de către tinerii înșiși, şi în programul "Scena e a Ta" 
am savurat spectacolele organizate de către tineri. Specialitatea taberei din acest an a fost că toate 
evenimentele au fost bilingve: ele fiind organizate în română şi maghiară. Toate informaţiile au fost 
prezentate în ambele limbi, traducerile în limba română fiind asigurată de către voluntarii din 
România, sau chiar de către participanţii vorbitori al ambelor limbi. 
 
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 diabetologul şi pediatrul, a modificat porţia de mâncare a respectivului 
participant. 



RAPORT FINANCIAR 
 

Tip cheltuială 
Sumă 
(RON) 

Echipamentele necesare derularii activitatilor si atelierelor din cadrul taberei 4600 

Mesele mici/ gustari din cadrul taberei 4000 

Echipament cabinet medical 1400 

Mancare si cazare din cadrul taberei 47500 

Alte cheltuieli legate de tabara 2000 

Mancare si cazare din cadrul instruirii voluntarilor 3750 

Alte cheltuieli legate de instruirea voluntarilor 500 

Instruirea coordonatorilor de voluntari 1400 

Alte cheltuieli anuale 3500 

CHELTUIELI TOTALE 68650 

 

 

 

Suma cheltuielilor totale, în special a celor direct legate de tabără, este cu aprox. 30% mai 
mare datorită sponsorizărilor în natură şi a echipamentelor primite în împrumut. 

 
Toată echipa de conducere şi toţi adulţii însoţitori din cadrul taberei au lucrat pe bază de 

voluntariat, astfel n-au fost cheltuieli legate de salariu. 



APARIŢII MASS-MEDIA 
 

2012.04.27. – www.transindex.ro -  „Keressük a legeslegebb Házimanókat, Menőmanókat és 
Dokimanókat a Yuppi-táborba!” 
 
2012.05.02. – www.palyazatok.hu – „Keressük a legeslegebb Házimanókat, Menőmanókat és 
Dokimanókat a Yuppi-táborba!” 
 
2012.05.09. – www.transindex.ro – „Jelentjük: Manóképesitést kaptunk!” 
 
2012.05.24. – TVR Cluj – interviu 
 
2012.06.08 – TVR Cluj – interviu  
 
2012.07.06 – www.erdely.ma - „Kiképezték a Yuppi-tábor kis manóit” 
 
2012.07.06 – www.nemzeti.net – „Kiképezték a Yuppi-tábor kis manóit” 
 
2012.08.04. – Radio România Tg. Mureş – interviu 
 
2012.08.06. – www.bzb.ro - „Tabără recreaţională pentru tinerii cu diabet” 
 
2012.08.03. – Hargita Népe – Élményterápiás tábor kamaszoknak 
 
2012.08.04 – www.marco.muresinfo.ro – „Astăzi s-a dat startul la tabăra Yuppi pentru diabetici, la 
Câmpul Cetăţii, jud. Mureş” 
 
2012.08.04.-08.12 – www.transindex.ro, www.yuppi.egologo.transindex.ro (blogul zilnic al taberei) 

Cea mai tabără tabără: Yuppi – ultima zi 
Jurnalul unui amic medical 
Ziua celor mai îndrăgite programe – ziua a şasea 
Dacă nu putem fi o familie, măcar să fim o grupă tare – mărturia unui amic gazdă 
Konnichiwa! – a patra zi în tabăra Yuppi 
But of those summer nights – John Travolta în tabăra Yuppi 
Trupa rusă de balet în tabăra Yuppi – ziua a doua 
Am fost pe muntele Olimp – prima zi 
Ziua zero, sau ziua ultimelor aranjări 

 
2012.08.17. – Hargita Népe – Véget ért az élményterápiás Yuppi-Tábor: Álom vált valóra  
 
2012.08.18. – www.kolozsvaros.ro - „Doce Vita a mi nyelvünkön: Mindörökké Yuppi” 
 
2012.08.21 – Vásárhelyi Hirlap – „Cukorbeteg gyerek táboroztak Vármezőn” 
 
2012.08.22 – TVR Cluj – http://www.youtube.com/watch?v=7CL8BzGpOYo – interviu 
 
2012.10.12 – TVR Cluj - http://www.youtube.com/watch?v=YrzyRv09rww&feature=youtu.be - 
reportaj 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
































