
Yuppi Tábor – Élményterápiás táborok onkológiai beteg, diabéteszes 
vagy más autoimmun betegséggel élő gyermekeknek

2018
ÉVES JELENTÉS 

Minden gyermeknek
 jár a gyermekkor!
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Kedves Barátunk!

 
Örülök, hogy újra találkozhatunk még ha csak így közvetetten is, Éves 
Jelentésünk oldalain. Nagyon jó érzés elmesélni, hogy a Yuppi 2018-
ban is, hogyan növekedett és fejlődött, és milyen rendezvényeken vett 
részt. Megosztjuk azokat az eseményeket és kampányokat amiket mi 
szerveztünk, illetve azokat is amelyeket nagylelkű emberek szerveztek 
a Yuppi javára.
Hálásak vagyunk támogatóinknak, partnereinknek, önkénteseinknek és 
azon szakorvosoknak, akik évről évre segítenek minket! Köszönjük a számtalan cég és 
magánszemély adományát, akik nélkül mindez nem létezne. Ők megajándékoztak minket 
idejükkel, energiájukkal, pénzügyi forrásokkal azért, hogy résztvevőink ingyenesen 
örülhessenek a Yuppi Tábornak. Nem utolsó sorban pedig köszönjük a szülőknek, akik 
bizalmukkal kitüntettek, és természetesen köszönjünk a táborozóinknak a számtalan boldog, 
közös élményt. Csodálatosak vagytok!
A 8 intenzív év után, amit a Yuppiban töltöttem, most egy időre elbúcsúzom, hiszen egy nagyon 
más és új kaland kezdődött számomra: anya lettem. E nagy kalandból való „visszatérésemig” 
forduljon bizalommal Konya Zsuzsánna munkatársunkhoz, aki 2012 óta elkötelezett teljesítője 
és hírnöke a Yuppi küldetésének.
 
László Zsuzsa
Ügyvezető elnök

Üdvözöllek!

 
7 éve hiszek a gyógyító élmények erejében, és vallom azt, hogy minden 
gyermeknek jár a gyermekkor. Azóta 18 tábor szervezésében vettem 
részt, több, mint 700 gyerek számára.
Büszkék vagyunk arra, amit megvalósítottunk, és 2019-ben továbbra is 
igyekezni fogunk szakmaiságunk fejlesztésére, szervezetünk 
fenntarthatóságának növelésére, az adománygyűjtésre és a Yuppi 
üzenetének a kommunikációjára. Egyik fontos tervünk, hogy táborainkba minél több gyereket 
tudjunk fogadni: 2019-től kiszélesítjük a betegségtípusok skáláját, így mégtöbb fajta 
autoimmun betegséggel élő gyerek részesülhet életre szóló élményekben.
A Yuppi-csapat nevében köszönöm mindenkinek a bizalmat és a támogatást!
 
Konya Zsuzsánna
Ügyvezető igazgató
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MI IS A YUPPI TÁBOR?

HOGYAN SZÜLETETT A YUPPI: A Yuppi tábort  2011-ben hozták létre, hogy egy hatékony, 
kiegészítő terápiát nyújtson, a Romániában, krónikus betegséggel élő gyermekek számára. A 
magyarországi Bátor Tábor volt a Yuppi tábor modell, ahol már nagyszabású terápiás 
táborokat szerveznek. Emellett a Bátor Tábor még mindig fontos partnere a Yuppi tábornak. 

KIK A RÉSZTVEVŐK: A Yuppi Táborok onkológiai beteg, diabéteszes vagy más autoimmun 
betegséggel élő  gyermekeknek biztosítanak élményterápiás programokat. Táborainkban 
eddig több mint 709 gyerek vett részt. 2018-ban összesen 153 táborozót láttunk vendégül, az 
ország 21 különböző megyéjéből. A táborok betegség és korosztály szerint szerveződnek: 
kisgyerekeknek szóló tábor (7-12 év között), fiataloknak szóló tábor (13-17 év között). A 2018-
ban másodjára megszervezett onkológiai betegséggel élő gyereknek (0–9 év között) illetve az 
ő szüleiknek és testvéreiknek szóló táborban 11 család vett részt - összesen 44 személy.

ALKALMAZOTT MÓDSZER: Az első olyan romániai szervezet vagyunk, amely a forradalmian 
új élményterápia/terápiás rekreáció módszerét használja. Ezzel a világszerte elismert és 
alkalmazott professzionális módszerrel a magyarországi Bátor Táborban ismerkedtünk meg, 
ahonnan a táboralapítás ötletét is merítettük. A Bátor Tábor egyébként a Serious Fun Children’s 
Network nemzetközi hálózat jól ismert és elismert tagszervezete. A következő oldalakon 
többet is megtudhat az élményterápia alkalmazásáról és hatékonyságáról.

HELYSZÍN, IDŐSZAK, IDŐTARTAM: A kiépített és jól felszerelt táborhely Mezősályi falu szélén, 
Maros megyében található. 2018-ban 4 tábort szerveztünk itt: diabéteszes kisgyerekeknek, 
diabéteszes fiataloknak, reumás és onkológiai beteg fiataloknak, illetve olyan családoknak ahol 
az onkológiai beteg gyerek kisebb, mint 9 éves. Mindenik tábor ingyenes volt, és hét napig 
tartott  júliusban és augusztusban.

SZAKSZERŰ SEGÍTSÉG: A táborokban a gyermekek mellett folyamatosan jelen voltak aktív 
önkénteseink, ay egészségügyi személyzet és a szervezőcsapat tagjai. A táborozó 
gyermekeket orvosok toborozzák, beszélgetnek velük a táborozásról. 2018-ban a Yuppi 158 
önkéntessel dolgozott együtt, akik közül 21-en egészségügyi szakemberek, illetve a gyerekek 
toborozása további 54 szakorvos közreműködésével valósult meg.
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E V E Z É S

MI TÖRTÉNIK A TÁBORBAN?

A Yuppi Táborban a gyermekek és fiatalok élményterápiás tevékenységeken vesznek részt: 
magaskötélpályán való mászás, lovaglás, evezés, íjászat, kézműves, fotográfia, színjátszás és 
zene. Ezek a tevékenységek segítenek a gyerekeknek önbizalmukat (újra) felfedezni, és belső 
erőforrást nyújtanak a betegséggel folytatott küzdelemben. A terápiás módszerről következő 
oldalon olvashat többet.
Táborozóink a felsorolt tevékenységeken kiscsoportokban vesznek részt: így válik egy átlagos 
tábori nap szinte teljes egészében gyógyító szórakozássá.
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MI TÖRTÉNIK A TÁBORBAN?

Z E N E
FOTO GRÁF IA

SZÍNJÁTSZÁS KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁSOK
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AZ ÉLMÉNYTERÁPIA

Az első olyan szervezet vagyunk Romániában, amely a forradalmian új élményterápia/ 
terápiás rekreáció módszerét használja. Terápiás foglalkozásainkat az előző oldalakon 
láthatóak: magaskötélpályán való mászás, lovaglás, evezés, íjászat, kézműves, fotográfia, 
színjátszás és zene.

Ezen tábor-típus kialakítását Paul Newman színész kezdeményezte 26 évvel ezelőtt. Több 
élményterápiás tábor létezik Európa-szerte, amelyek több mint 40 különböző típusú krónikus 
betegséggel küzdő gyermeket fogadnak. Az innovatív módszert Romániába a Yuppi Tábor 
vezette be.

A terápiás rekreáció sikere abban rejlik, hogy a résztvevők a tábori tevékenységek során 
felfedezik saját képességeiket és erősségeiket (de semmi esetre sem korlátaikat), így erősítve 
önbizalmukat. Ezek a tapasztalatok pozitívan befolyásolják a betegség stabilizálódását.  A 
módszerrel összhangban a tábor programját úgy alakítottuk ki, hogy legyen intenzív, magával 
ragadó, ugyanakkor szórakoztató is.

YALE-KUTATÁS
A neves amerikai Yale Egyetem és a Serious Fun Children’s Network hálózat közös 
tudományos kutatása megvizsgálta az élményterápiás táborok hosszútávú hatását. A szülők 
saját gyermekeik viselkedésében a következő változásokat figyelték meg:
     79%-nak nőtt az önbizalma,
     79%-uk könnyebben alakít ki kortárs kapcsolatokat,
     74%-uk önállóbb. 

8



A Yuppi Táborok intenzív önkéntes-élményt nyújtanak. Az önkéntesek az élményterápiás 
módszer szerint felépített, jól meghatározott és részletes napi programot követve támogatják 
a gyermekeket.
Táborainkban ugyanannyi önkéntes vesz részt, mint amennyi gyermek, így a nap minden 
pillanatában biztosítani tudják a résztvevők fizikai és lelki épségét, de egyben a szórakozást és 
a személyre szabott fejlesztést is. Az önkénteseket manóknak nevezzük, hisz a táborok alatt ők 
a gyermekek bizalmas barátai, akik csodálatos módon mindig a közelben vannak és 
készenlétben állnak. Ők motiválják a gyermekeket arra, hogy átlépjék saját határaikat és 
maximálisan biztonságos környezetben új dolgokat próbáljanak ki. 

A gyermekek mellett állnak:
 HáziManók: egész nap kísérik a gyerekeket, már az ébresztésnél ott vannak, de  
 elkísérik őket az étkezésekre és a tevékenységekre is, motiválják és támogatják 
 őket, meghallgatják történeteiket és tanácsokkal segítenek;
 MenőManók: ők felelősek a sportos és kreatív tevékenységek levezetéséért, 
 tanítják és vezetik a gyermekeket a foglalkozások alatt és este jelmezbe is bújnak;
 DokiManók: róluk a következő oldalon írunk bővebben.

Az önkénteseket szigorú kritériumrendszer alapján választjuk ki: elemezzük önéletrajzukat és 
a jelentkezési lapot, valamint egy személyes interjú keretén belül elbeszélgetünk mindenkivel. 
Továbbá, egy többszintű képzést biztosítunk számukra: 3 nap tavasszal és 2 napot közvetlenül 
a tábor kezdete előtt.

A YUPPI ÖNKÉNTESEI
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
A TÁBORBAN

Mivel a Yuppi Táboraiban gyógyíthatatlan beteg gyermekek vesznek részt, az egészségügyi 
ellátás elsődleges fontosságú.
A tábor ideje alatt a betegség típusától függően, körültekintő és folyamatos egészségügyi 
ellátást biztosítunk. A szakszerű és jól felkészült egészségügyi csapatok (úgynevezett 
DokiManók) orvosokból, diabetológusokból, onkológusokból, illetve más szakirányú 
orvosokból, továbbá nővérekből, dietetikusokból és gyógytornászból állnak. 

Az egészségügyi csapat munkája a betegségtípusoknak megfelelően kialakított orvosi 
rendelőben folyik.

Egy-egy tábori orvos a gyerekek kezelőorvosa által kitöltött, személyre szabott kórlap alapján, 
a tábor kezdetétől a végéig nyolc résztvevőt monitorizál és kezel. A tábor végén egy orvosi levél 
formájában a gyerek tábor alatti egészségügyi állapotát is összegzi.

A szakszerű egészségügyi ellátás továbbá lehetővé teszi, hogy az étkezések valóban ízletesek 
legyenek, és a különböző diétáknak is megfeleljenek. Így olyan gyermekeket is tudunk fogadni, 
akiknek valamilyen étel-érzékenysége van: pl. Glutén és laktóz érzékenység, esetleg 
élelmiszer-allergiák.

Mindemellett a toborzási aktivitást 54 orvos segíti, akik 51 korházban dolgoznak. A gyerekek a 
táborozás előtt egy felkészítő programon vesznek részt, illetve a jelenlegi orvosuk kitölt egy 
részletes jelentkezési ívet.
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2018-AS TÁBOROK SZÁMOKBAN

4 
Nyári tábor

önkéntes
158

közülük 21 
egészségügyi 

szakember

54
szakorvos, 

akikkel a résztvevők 
toborzása alatt 

együttműködünk

betegségtípus
amelyekhez az élményterápia 

módszerével nyúlunk: diabétesz, 
onkológiai megbetegedés, 

sokízületi gyulladás/
gyerekkori reuma (JIA)

3 

sikeresen konduló mászófalcsengő
180 

céltáblába suhant nyílvessző
1.100 

vízben csobbanó evezőcsapás
260.000

percnyi tábortáncolás
360 

gyerekek által készített 
képzőművészeti alkotás

160

száz új barátság, ezer hangos felkacagás, milliónyi mosoly és megszámlálhatatlan 
emlékezetes pillanat. Mennyibe került mindez a résztvevőknek?  

0 lejbe

40 diabéteszes fiatal
40 diabéteszes kisgyerek

29 onkológiai beteg és sokízületi 

RÉSZTVEVŐ
153

gyulladásos fiatal
44 személy 11 családból, 

melyben onkológiai 
betegséggel küzdő 

gyermek van
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ROAST-UL LUI MIRCEA BRAVO - jótékonysági előadás a Yuppi javára! 

Október 13-án Mircea Bravo, a Yuppi nagykövete volt a 'kacagás tárgya' a Florin Piersic 
moziban a Yuppi Táboroknak felajánlott eseményen. A jótékonysági előadás a 9. Comedy Cluj 
keretei között zajlott. A rendezvényen begyűlt összeget a Yuppi táborozóinak ajánlották fel.

YUPPI SLIDE 2018
Szénási Zoltán és Katona Alpár György újra a Yuppi 
megsegítésére sietett, ezúttal Európa legnagyobb 
gleccserét, az izlandi Vatnajökullt szelték át sível, 
illetve megmászták a gleccseren található 
Hvannadalsnjúkur csúcsot. Májusban két hét alatt 

körülbelül 250 kilómétert 
tettek meg síléceken, önerőből,   külső segítség nélkül. A 
századik kilométer után, a hatodik napon egy lavina 
lavina lepte meg őket, de szerencséjükre sértetlenül 
kijutottak a hó alól. A túra a tervezettnél pár nappal 
hamarabb véget ért, de a tapasztalat erősebbé, 
szerényebbé és bölcsebbé tette őket.

DÍJAK, ESEMÉNYEK ÉS KAMPÁNYOK
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FLASHMOB Yuppi Camp

A Nemzetközi Diabétesz Világnapjának alkalmával a Iulius Mall bejáratánál több, mint 50 
önkéntes flashmobja vidította a járókelőket. Az ország több részéről érkezett önkéntesek 
táncoltak a jelenlévőkkel, bemutatva a Yuppi szellemét. A flashmobról készült videó a Yuppi 
Tábor Facebook oldalán nézhető meg.

DÍJAK, ESEMÉNYEK ÉS KAMPÁNYOK
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BEST OF SZOMSZÉDNÉNI - jótékonysági előadás a Yuppi javára!

A Szomszédnéni Produkciós Iroda és a Yuppi Tábormozgalom jótékonysági előadása március 
3-án zajlott az Auditorium Maximumban. A rendezvény teljes bevételét a Yuppi 
élményterápiás táboraiban résztvevő diabéteszes, reumás és onkológiai betegségekben 
szenvedő gyerekek ingyenes táborozására szánták.



ÚJABB KITÜNTETÉSEK A YUPPI SZÁMÁRA

A Yuppi táborok önkéntesei bekerültek az Országos önkéntes Gála 
döntősei közé a sport és rekreáció kategóriában. Az esemény 
december 20-án Bukarestben zajlott.
November 10-én, a romániai I�úsági Gálán Nagybányán, a 
nonformális nevelés kategóriában a Yuppi második helyet kapott. 
A Romániai Diabétesz, Táplálkozás és Metabolikus Betegségek 
Szövetségének (Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice) október 19-22. között a 14-dik alkalommal 
Kolozsváron megszervezett kongresszusán Kíválósági Oklevéllel 
díjazták a Yuppit a diabétesszel diagnosztizált gyerekek és fiatalok 
támogatásáért.

DÍJAK, ESEMÉNYEK ÉS KAMPÁNYOK
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YUPPI MARATON ÉS SWIMATHON

Április 15-én a 8. Wizz Air kolozsvári maratonon a Yuppi önkéntesek gyűjtöttek adományokat a 
táborozóknak. 
A marosvásárhelyi, kolozsvári és nagyváradi Swimathon rendezvény keretén belül 42 személy 
úszott és gyűjtött adományokat a táborozó gyermekek részvételének támogatásáért.



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
2018-BAN

ÖSSZBEVÉTEL: 152.073 EURO

ÖSSZKIADÁS:  EURO127.283

Köszönjük a belénk fektetett bizalmat! Köszönjük a támogatást!
Köszönjük azon vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik 2018-ban támogattak! Hálásak 
vagyunk alkalmi és rendszeres adományozóinknak, a jótékonysági rendezvények résztvevőinek, 
azon magánszemélyeknek, akik jövedelemadójuk 2%-át nekünk ajánlották fel, illetve 
mindazoknak, akik pénzbeli adományokkal hozzájárultak sikereinkhez.

*jelen kimutatás az éves könyvelési zárás befejezése előtt készült, következésképpen kisebb eltérések 
lehetségesek.

Partner
25.000

Pályázatok
31.800

Vállalati támogatók
45.537

Jótékonysági rendezvények
30.328

Magánszemélyek felajánlásai
19.408

Élményterápiás táborok
72.255 Euro

Forrásteremtés költségei
27.871 Euro

Működési háttér és adminisztráció
27.157 Euro 

K I A D Á S O K

12.5%

20%

30%

21%

16.5%

57%

21.2%

21.8%

B E V É T E L E K
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PARTNER

KIEMELT TÁMOGATÓK

FŐTÁMOGATÓK

SZPONZOROK

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐK
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PC House
Wirtek
NetMatch
Lampart Trade
24 Evoness
MotoBoom
Compania de Apă Oradea
Combridge
Interpack
Ikon Ideea
Farmec
Hairitage
Novo Parts

Primer Electro
Flow Traders Technologies
Fomco
Panemar Morărit și Panificaţie
Centrul de Diagnostic Pozitron 
PET/CT
Codespring
Profil Import Export
Inoxriv Romania
Etirol
Toyota Retail Târgu-Mureș
Intercom Sarmis
Midesz

NS Copiers
Carmangeria Moldovan
Tektum Arhitectură & Artă
SVT Electronics
Prefera
Delitart
Arovit Legume Fructe
Studio Impress Design
Qualitas
Frequentis
PC Ambulante



HOGYAN TÁMOGATHATSZ?
Ha tetszenek neked projekjeink, magadra ismersz a Yuppi Táborok szellemiségében, 
MAGÁNSZEMÉLY VAGY ÉS SEGÍTENI AKARSZ, akkor:

 Ajánld fel jövedelemadód 2%-át a Yuppinak:
Minden év elején átírányithatod adód 2%-át a Yuppi Táboroknak. Töltsd le www.yuppicamp.ro 
honlapunkról a formanyomtatványt: A 230-as formanyomtatvány leadásával egy gyermek napi 
6 étkezését biztosítod.
 Válj rendszeres adományozónkká a kis összegű, havi adományozási programon, a 
Debit Direct-en keresztül.
Az általad meghatározott összeg havonta, automatikusan számládról a Yuppi számlájára utalódik 
át. 4 személy havi 20 lej adománya egy gyermeknek biztosítja a részvételét a Yuppi Táborban. 
Lépj fel a weboldalunkra és válaszd a havi adományozási programot.
 Adományozz online, bankkártyádról egy bizonyos összeget:
Támogass a www.yuppicamp.ro honlapon az Adományozz menüpont alatt és adj esélyt a 
gyermekkornak!
 Ajándékozd születésnapodat a Yuppinak:
Kérd meg barátaidat, hogy ajándék helyett a Yuppit támogassák a születésnapod alkalmával. 5 
önkéntes és szülő ajánlotta fel a születésnapját 2018-ban. Válaszd te is a legszebb ajándékot: a 
gyermekek mosolyát!
 Vegyél részt karitatív sportrendezvényeinken
A Swimathon vagy a Kolozsvári Nemzetközi Maraton már hagyománnyá váltak számunkra. 
Támogass minket úszással vagy szaladással.
  Valósítsd meg álmaidat jótékonysággal összekötve! 
Szeretnél szaladni egy maratonon, biciklivel körbejárni Európát vagy megtenni az El Camino 
zarándokutat? Ajánld fel utazásodat jótékony célra!
Több információt a támogatási lehetőségeinkről, a weboldalunkon találsz a Támogass! menüpont 
alatt.

Szeretnél Yuppi nagykövet lenni?
Ha közismert személyiség vagy és nagyra értékel a helyi közösség: 

válj Nagykövetünkké! Együtt alakítjuk ki és beszéljük meg, hogy 
hogyan segíthetsz nekünk abban, hogy a Yuppi Táborok híre és lelkülete 

minél több emberhez eljusson. 

Ha EGY VÁLLALAT KÉPVISELŐJE VAGY, amelynek szellemisége hasonló a Yuppiéhoz, ÍGY 
TÁMOGATHATSZ:
 SZPONZORIZÁLÁS: Te választod ki, hogy egy teljes tábort, az egész projektet, vagy egy 
bizonyos kampányt, esetleg a szervezet egy részlegét támogatod.
 MUNKATÁRSAK BÁTORÍTÁSA JÓTÉKONY ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELEN: 
Swimathon, maraton, koncertek vagy egyéb események a Yuppi javára.
 TERMÉSZETBELI ADOMÁNYOK: szívesen látunk olyan termékbeli, tudásbeli vagy 
szolgáltatásszerű adományokat, amelyekből épülhet egyesületünk. 

Több támogatási lehetőségért keresd bizalommal az adományszervezőnket.
E-mail cím: donate@yuppicamp.ro
Tel.: 0747 283 845 17



A YUPPI SZERVEZŐCSAPATA

Antal Emőke – önkéntesszervező
Bakó Eszter – gyerekszervező

Bordás Szabolcs – pénzügyi felelős
Bucur Miriam  – irodai asszisztens
Dr. Dalea Mihaela  – vezető orvos
Éva Rebeka – önkéntesszervező

Fülöp Júlia – gyerekszervezés koordinátor
Halász Csilla – önkénteskoordinátor
Hodor Andrea – önkéntesszervező

Horváth Enikő – kommunikációs asszisztens
Imre Attila – gyerekszervező

János Henrietta-Timea – irodai asszisztens
Kisfaludi-Bak Zsombor – programfelelős

Kocsis Kincső Hanna – táborvezető
Kónya Zsuzsanna – programkoordinátor

Laczkó Boglárka – önkéntesszervező
László Zsuzsa – ügyvezető elnök
Márton Edit – önkéntesszervező

Mircea-Radu Dora – kommunikációs koordinátor
Miklósi Dorottya – programszervező asszisztens

Papp Jenő – táborvezető asszisztens 
Pauleti Florina – adományszervező

Pop Zsófia – kommunikációs asszisztens
Sándor Szilvia – gyerekszervező

18



„Számomra a legszebb 
tábori pillanat a mászás 

programon volt, ahol sikerült 
felmásznom a mászófal tetejére, 

annak ellenére, hogy fel 
akartam adni. A mellettem levő 

Manók mindvégig bíztattak.” 
(Andreea, kamasz 
diabétesz tábor)

Megéri eljönni ide azért, 
mert rengeteg pozitív élményt 

szerez az ember. 
Sok olyan tevékenységet 

próbálhatsz ki, amiket a való 
életben nagyon ritkán. 

(Nono, onkológia és 
reuma gyerektábor)
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