Șansa la copilărie!

Yuppi Camp - tabere gratuite de terapie prin experiență pentru
copii cu boli oncologice, diabet sau alte boli autoimune

Le-aș spune tuturor
să-și iasă din ”cochilie”
și să nu mai fie timizi.
Aici suntem într-o familie
copil din tabără, 12 ani

Am fost surprinşi de veselia,
bunătatea şi dăruirea
voluntarilor. Pur şi simplu
mi-au schimbat viaţa.
Au fost o sursă de inspiraţie
părinte din tabăra pentru familii
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Dragi prieteni
ai Yuppi Camp,
Considerăm că fiecare copil merită șansa la copilărie, iar misiunea noastră este
să asigurăm un mediu în care copiii cu boli
cronice din toată țara să poată să se joace fără griji, să-și depășească limitele și să
aibă parte de experiențe care îi vor ajuta
în viața lor de zi cu zi.
În 2019 am ajuns la cea de-a 23-a tabără Yuppi, iar cei aproape 900 de participanți au avut parte, începând din 2011,
de experiențe care le-au schimbat viața.
Ne propunem să putem aborda cât mai

multe tipuri de afecțiuni cronice și să putem primi în tabere copii și tineri din întreaga țară, de toate vârstele. Nu suntem
deloc departe - în 2019, taberele au avut
participanți din 29 de județe ale țării, iar
pe lângă copii cu boli oncologice, diabet
și artrită juvenilă idiopatică, au participat
și copii cu lupus și boala celiacă.
Dorim să le mulțumim părinților pentru
încredere și participanților pentru numeroasele momente frumoase și experiențe
de neuitat, despre care unii dintre ei neau scris la finalul taberei:

Mesajul meu pentru cei care vor
veni în taberele următoare este să nu le
fie frică: tabăra aceasta te învață să ai
curaj, este o tabără unde te simți bine
fără tehnologie, înveți să faci lucruri noi
și, cel mai important, îți faci prieteni noi

Mi-a plăcut fiecare moment al
taberei, dar cel mai minunat a fost
când ne-am legănat în cadrul
programului de alpinism.
Tabăra Yuppi în câteva
M-am simțit ca un porumbel, cuvinte: familie mare, sentimente
iar porumbelul înseamnă
și multe experiențe pozitive
LIBERTATE! :)
părinte participant,
participant, tabără pentru
copii cu diabet

participant,
tabără pentru
adolescenți
cu diabet

tabără pentru familii

Le suntem recunoscători tuturor susținătorilor, partenerilor, voluntarilor și
medicilor care au intrat în rolul de erou
al Poveștii Yuppi! Mulțumim numeroaselor companii și persoane fizice pentru
donațiile lor, donații fără de care nu am fi
putut acoperi participarea gratuită a copiilor și tinerilor în tabere.
Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați
oferit un cadou imens: timp, energie, resurse financiare și ceea ce este cel mai
important - credeți în puterea familiei
Yuppi!
În numele echipei Yuppi Camp vă
mulțumesc tuturor pentru încredere și sprijin!
Zsuzsánna Konya
Director executiv

CUM S-A NĂSCUT YUPPI: Tabăra
Yuppi a fost înființată în 2011 pentru
a oferi o modalitate eficientă de terapie complementară copiilor cu boli
cronice din România. Modelul utilizat
a fost reprezentat de Bátor Tábor din
Ungaria, tabere de terapie prin experiență de anvergură. De altfel, Bátor
Tábor este în continuare un partener
important al Yuppi Camp.

În tabăra adresată familiilor cu un
copil cu boală oncologică (0-9 ani) au
participat 8 familii – în total 26 de
persoane - atât copiii bolnavi, cât și
părinții lor, precum și surorile și frații
sănătoși.
METODA UTILIZATĂ: Suntem prima
tabără din România care utilizează
metoda revoluţionară numită terapie
prin experienţă (sau recreere terapeutică). În Bátor Tábor, tabăra din
Ungaria de unde ne-am inspirat, am
învăţat acest principiu pro-

LOC, PERIOADE, TIPURI DE TABĂRĂ: Tabăra complet dotată și utilată
se află în localitatea Șăulia, judeţul
Mureș. Pe parcursul anului 2019 s-au
desfășurat patru tabere Yuppi – pentru copii cu diabet, pentru adolescenţi
cu diabet, pentru copii și adolescenți
cu boli oncologice sau autoimune,
respectiv pentru familii. Taberele gratuite s-au desfășurat în lunile iulie, august și septembrie, și au avut durata
de câte o săptămână, respectiv patru
zile (tabăra pentru familii).
AJUTOR SPECIALIZAT: Alături de copii, în tabere sunt prezenți în mod activ voluntari, personal medical specializat, precum și membri ai echipei de
organizatori. De asemenea, înainte de
venirea în tabere, copiii sunt recrutați
și consiliați de medici. În 2019, Yuppi
a colaborat cu 159 voluntari, dintre
care 21 cadre medicale specializate,
iar la recrutarea copiilor au contribuit
61 de medici specialiști.

CE SUNT TABERELE YUPPI

CINE SUNT PARTICIPANŢII: Taberele
Yuppi oferă terapie prin experienţă
copiilor cu boli oncologice, diabet și
alte boli autoimune. Până acum, în tabere au participat peste 893 de copii.
În 2019, taberele au găzduit 144 copii
proveniţi din 29 de judeţe. Organizarea taberelor se face în funcţie de
boală, respectiv în funcţie de vârsta
participanţilor: tabără pentru copii (712 ani), respectiv pentru adolescenţi
(13-17 ani).

fesional care este recunoscut și aplicat în întreaga lume. De altfel, Bátor
Tábor este o tabără profesionistă și
apreciată, parte a reţelei globale Serious Fun Children’s Network. În paginile următoare puteţi afla mai multe
despre activităţile de terapie prin experienţă și eficienţa dovedită a acestei metode.
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Canotaj
6

Alpinism
Foto

Activităţile enumerate sunt
realizate în echipe și constituie cea mai mare parte a unei
zile obișnuite și distractive de
tabără.

Echitație

CE FAC COPIII ÎN TABERE

În cadrul taberelor Yuppi,
copiii şi adolescenţii sunt implicaţi în activităţi de terapie
prin experienţă precum alpinism, echitaţie, canotaj, tir cu
arcul, lucru manual, fotografie, teatru, muzică, trucuri de
magie. Aceste activităţi îi ajută să-şi redescopere încrederea în sine şi le oferă resurse
emoţionale esenţiale în lupta
cu boala. Mai multe informaţii
despre această metodă terapeutică găsiţi în paginile următoare.

Trucuri de magie

Teatru
Muzică

CE FAC COPIII ÎN TABERE
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Lucru manual

Tir cu arcul

TERAPIA PRIN EXPERIENȚĂ

Suntem prima tabără din România
care utilizează metoda revoluţionară a terapiei prin experienţă (numită
și recreere terapeutică). Activitățile
terapeutice din tabăra Yuppi sunt
cele ilustrate în paginile anterioare:
alpinism, echitaţie, canotaj, tir cu arcul, lucru manual, fotografie, teatru,
muzică, trucuri de magie.
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Acest tip de tabără a fost iniţiat în
1988 de actorul american Paul Newman. În Europa există mai multe
tabere terapeutice care găzduiesc
copii cu peste 40 de tipuri de boli
cronice. Metoda inovatoare a fost

preluată și introdusă pentru prima
dată în România de Yuppi Camp.
Succesul recreerii terapeutice rezidă în faptul că beneficiarii participă
la activităţi şi exerciţii prin care au
posibilitatea să-şi descopere propriile abilităţi şi talente (în niciun caz
limitările) pentru a-și îmbunătăți încrederea în sine. Aceste experienţe
au un efect benefic asupra stabilizării simptomelor fizice. În conformitate cu această metodă, programul
taberei a fost conceput astfel încât
să fie intens, antrenant dar şi distractiv.

STUDIU YALE
Un studiu știinţific derulat de prestigioasa universitate Yale din SUA în colaborare cu reţeaua Serious
Fun Children’s Network a analizat efectele pe termen
lung ale taberelor de terapie prin experienţă. Iată răspunsurile din partea părinţilor cu privire la copii:
la 79% din copii a crescut încrederea în sine;
la 79% din ei s-a îmbunătăţit capacitatea de
relaţionare cu alte persoane;
la 74% din ei a crescut gradul de independenţă.

Tabăra Yuppi este o experienţă intensă de voluntariat. Voluntarii sprijină copiii pe baza unui program bine
pus la punct, bazat pe principiile terapiei prin experienţă. În taberele
Yuppi participă un număr de voluntari aproximativ egal cu cel al copiilor pentru a putea garanta în orice
moment al zilei atât siguranţa fizică
şi psihică, cât şi distracţia pentru
participanţi, dar și atenţia individuală necesară dezvoltării personale.

Alături de copii se află:
Amicii-Gazdă - însoţesc copiii pe parcursul întregii
zile: îi trezesc cu blândeţe dimineaţa, îi conduc la
masă și la activităţi, îi motivează și îi sprijină, îi ascultă și îi sfătuiesc;
Amicii de Joacă - organizează toate activităţile
sportive și artistice, îi învaţă, îi ghidează pe copii
în timpul acestora și se deghizează pentru activităţile de seară;
Amicii Medicali - detalii în pagina următoare.

VOLUNTARII YUPPI CAMP

Ei sunt numiţi amici pentru că sunt
prietenii de nădejde ai copiilor în
timpul taberelor, mereu aproape,
mereu pregătiţi. Îi motivează pe copii să își depășească limitele și să încerce lucruri noi și le oferă siguranţă
deplină.

Voluntarii ajung în tabără pe
baza unor criterii complexe
de selecţie: evaluare a CVului, a formularului detaliat de înscriere, interviu.
Mai mult, ei participă
la două sesiuni de formare: trei zile primăvara și două zile chiar
înainte de începerea
taberei.
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ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN TABĂRĂ

Dat fiind faptul că în taberele
Yuppi participă copii cu diferite
boli incurabile, siguranţa medicală a acestora este prima prioritate
pentru noi.
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În timpul taberei se asigură asistenţă medicală completă și permanentă, în funcţie de tipul de boală.
Echipa medicală profesionistă și
foarte bine pregătită (Echipa Amicilor Medicali) este compusă din
medici specialiști: oncologi, diabetologi, pediatri, medici cu alte specializări, precum și asistenţi medicali, nutriţioniști, kinetoterapeuţi.
Mare parte din munca echipei medicale se desfășoară în cadrul unui
cabinet medical amenajat în funcţie de tipologia bolilor. Cadrele
medicale sunt prezente în mijlocul
copiilor de-a lungul zilei și intervin
atunci când este nevoie.

Fiecare cadru medical monitorizează și tratează opt participanţi
de la sosirea în tabără până la părăsirea acesteia, pe baza unei fișe
medicale personalizate completată de medicul curant al fiecărui
copil înainte de tabără. La finalul
taberei, cadrul medical redactează
o scrisoare medicală care sumarizează starea copilului din timpul
acesteia.
Datorită personalului specializat,
în timpul taberei mesele sunt special concepute să fie gustoase, dar
și să respecte regimul alimentar al
fiecărui copil în parte. Putem găzdui în taberele noastre și copii care
suferă de intoleranţe alimentare,
de exemplu cele la gluten sau lactoză, sau copii care sunt alergici la
diferite alimente.
În procedura de recrutare a copiilor ne bucurăm de sprijinul a 61
de medici specialiști din cadrul a
51 spitale. Copiii sosesc în tabără
după o pregătire atentă, iar medicul lor curant completează un formular detaliat de înscriere.

144
participanți

42 de adolescenți cu diabet
44 de copii cu diabet
32 de adolescenți cu boli oncologice și boli autoimune
26 de persoane - 8 familii cu copii cu boli oncologice

de medici
specialiști cu care
colaborăm pe
parcursul recrutării
participanților

4 tabere
de vară

din care 21
cadre medicale

5

tipuri de boală pe care le abordăm în tabără:
boli oncologice, diabet, artrită juvenilă
idiopatică, lupus, boala celiacă

185

sunete vesele ale clopoțelului
din vârful zidului de alpinism

360
minute de dans al taberei

2.000
ture de echitație

sute de glume,
mii de zâmbete,
nenumărate prietenii,
milioane de clipe unice.

300

de costumații
speciale purtate

12.300

TABERELE 2019 – CIFRE ȘI REALIZĂRI

61

159
voluntari

de fotograﬁi cu zâmbete

Cât costă
toate acestea
pentru
participanţi?

0

lei
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EVENIMENTE ȘI CAMPANII

YUPPI LAKE CHALLENGE

Szénási Zoltán și Katona Alpár (Clubul Sporturilor Montane Rupicapra)
au înotat, de-a lungul verii 2019 în
cinci lacuri din România - Tarnița,
Beliș, Drăgan, Colibița și Zetea –
pentru a strânge donații pentru copiii din tabere. Pe parcursul verii, cei
doi prieteni au înotat în total 152
ore, iar distanța parcursă înot este
echivalentă cu lungimea Luxemburgului (82,152 kilometri).

TRIATLON ȘI TEAMBUILDING IQUEST

Mai mulți membri ai echipei IQuest au participat la activități de dezvoltare a
muncii în echipă, a colaborării și a comunicării în cadrul unui eveniment facilitat de Yuppi Camp. De asemenea, au fost donate în beneficiul copiilor bolnavi
taxele de înscriere a celor peste 300 de participanți la IQuest Night Triathlon,
eveniment desfășurat în iunie 2019, la Cluj, în cadrul Sports Festival.
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YUPPI LA MARATON ȘI SWIMATHON

Pe parcursul anului 2019 la Swimathonul din Târgu Mureș, Cluj-Napoca și
Oradea 61 de persoane au înotat peste 600 de lungimi de bazin și au strâns
fonduri pentru susținerea participării
copiilor și tinerilor în tabere.

ANTRENAMENTE DE VOLEI
CU CRISTINA PÎRV

EVENIMENTE ȘI CAMPANII

În 14 aprilie 2019, 34 de persoane au
alergat la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon și au strâns donații pentru copiii
din Yuppi Camp. De asemenea, 11 oameni generoși au alergat în 15 septembrie, la Oradea City Running Day, în beneficiul copiilor din taberele Yuppi.

Câțiva participanți ai taberelor Yuppi au luat
parte în decembrie 2019
la un antrenament la Academia de Volei Pirv11,
îndrumați de marea voleibalistă Cristina Pîrv, ambasadoare a Yuppi Camp.
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EVENIMENTE ȘI CAMPANII

TEAMBUILDING GÜHRING ÎN TABĂRĂ

Echipa companiei Gühring Cluj a participat la
un teambuilding organizat de Yuppi la locul
de desfășurare al taberelor, la Șăulia, județul
Mureș. Sub îndrumarea voluntarilor specializați Yuppi Camp, membrii echipei s-au implicat în activități precum alpinism, canotaj, tir
cu arcul, dar au participat și la un workshop
de comunicare și la jocuri de colaborare și comunicare.

BOSCH FUTURE MOBILITY DAY

Voluntarii Yuppi Camp au participat la evenimentul Bosch Future Mobility
Day, unde au susținut ateliere interactive pentru copiii participanți. Uneltele și materialele de la ateliere ne-au fost donate de către Bosch pentru a fi
utilizate în taberele Yuppi. Totodată, compania a donat către Yuppi Camp și
taxele de înscriere a participanților la conferința Bosch Future Mobility Talks.
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Venituri
Finanțare partener: 20.000 euro

8,69% 12,87%

Finanțări proiecte: 20.832 euro

13,41%

Donații corporate: 61.663 euro
Evenimente caritabile: 39.432 euro
Donații individuale: 13.503 euro

39,70%

Venituri totale:

155.430 euro

Cheltuieli
Organizarea taberelor terapeutice:
72.191 euro

23,50%

Investiții în strângerea de fonduri:
34.013 euro
Administrație și funcționare:
32.625 euro
Cheltuieli totale:

52.00%
24,50%

138.829 euro

* Această situaţie a fost elaborată înainte de a ﬁnaliza bilanţul contabil,
motiv pentru care pot apărea mici abateri.
Mulţumim atât companiilor care ne-au susţinut în 2019, cât și persoanelor ﬁzice pentru sprijinul oferit. Suntem recunoscători donatorilor
noștri recurenţi, participanţilor și donatorilor din cadrul evenimentelor
caritabile, celor care au contribuit cu 2% din impozit și tuturor persoanelor care prin donaţii ﬁnanciare sau în donații de tip material au contribuit la succesul nostru.

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE YUPPI CAMP 2019

25,33%

Vă mulţumim pentru încredere!
Vă mulţumim pentru susţinere!
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PERSOANE
FIZICE
Vreau să ofer suport
ﬁnanciar sau material

CUM NE POȚI SUSȚINE

Aș ajuta altfel
decât cu bani

Aș ajuta
cu bani
Debit
Direct

Donații
materiale
Mulți oameni ne-ar ajuta mai
degrabă cu donații de echipamente
și materiale. Fii și tu unul dintre ei!

%

Sprijină lunar cu o sumă în valoarea a
trei cafele în ﬁecare lună, timp de un an.

Cash sau donație
online pe site

Redirecționarea a 3,5%
din impozitul pe venit

Poți să ne susții oricând, cu orice
sumă de bani prin site-ul Yuppi.

Doar de câteva minute ai nevoie pentru a
completa formularul 230, iar această ﬁnanțare
este foarte importantă pentru noi în ﬁecare an.

Implicare și investire
de energie și resurse

Donarea zilei
de naștere

Sport caritabil
Hai și tu în echipa sportivă Yuppi. Împreună,
prin sport, strângem bani pentru tabere.

Încurajează-ți prietenii și familia să
doneze prețul cadourilor pentru ziua ta
de naștere din acest an pentru Yuppi!

Organizarea unui
eveniment caritabil
Organizează un eveniment caritabil
pentru Yuppi!

Voluntar în
organizație
Fii și tu voluntar Yuppi Camp și
ajută-ne să dezvoltăm organizația!

Detalii despre aceste posibilități se găsesc pe yuppicamp.ro,
în secțiunea Susține Yuppi -> Persoană Fizică
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PERSOANE
JURIDICE
AVEM BUGET PENTRU
SPONSORIZARE
contract de sponsorizare
Fii partenerul nostru an de an și contribuie la
asigurarea sustenabilității organizației noastre!
Redirecționează o parte din impozitul pe proﬁt pentru
Yuppi Camp în ﬁecare an și ajută-ne să putem ajuta
cât mai mulți copii cu boli cronice.

Oferă un procent sau o sumă ﬁxă din prețul
unui produs sau serviciu vândut de compania
ta pentru organizarea taberelor Yuppi.

Partenerul
nostru caritabil

Donații de produse
sau servicii
Donează echipamente și materiale necesare pentru
activitățile din tabără și pregătirea lor. Oferă-ne
sprijin prin servicii care pentru tine nu implică costuri,
dar pentru noi sunt prețioase! Pe site-ul nostru
găsești lista noastră de dorințe.

Prin departamentul de
HR și CSR către clienți

Organizăm evenimente împreună.

Produse marca yuppi
(cărți poștale, totebags)

Prin departamentul de
HR și CSR către angajați

Sport caritabil
Faceți o echipă de alergători sau o echipă de înotători
împreună cu colegii pentru a sprijini taberele noastre!

Teambuilding /
ziua familiei / training
Organizează echipei Ziua Familiei, Ziua Copilului,
un teambuilding sau un training în stil Yuppistic,
cu activități distractive, provocări și învățare
non-formală, în tabără sau o altă locație aleasă!

Evenimente
caritabile interne

CUM NE POȚI SUSȚINE

Cause-related
marketing

NU AVEM BUGET
PENTRU
SPONSORIZARE

Sunt printre colegi persoane cărora le place să gătească
sau să creeze produse artizanale? Organizați împreună
un bake sale sau un charity sale prin care pot să le arate
și colegilor talentele lor! Toate evenimentele
corporative pot ﬁ îmbunătățite cu un partener caritabil.

Detalii despre aceste posibilități se găsesc pe yuppicamp.ro,
în secțiunea Susține Yuppi -> Persoană Juridică
Dacă ai nevoie de mai multe informații despre modurile în care poți susține
Yuppi contactează cu încredere coordonatorul nostru de fundraising.
Adresa: donate@yuppicamp.ro
Tel: 0747 283 845
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PARTENER

FINANȚATORI MAJORI

SUSȚINĂTORI

SPONSORI
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Kadra Tech
Mendola Group
Wirtek
Primer Electro
Frequentis
Combridge
Ortoprofil
Epomark-Trade
Estrade Distribution
Compania de Apă Oradea
H Essers Oradea
NTT Data Romania
Smartware
Alfa Cluj
Nexxon
Sandpex Consulting
DSU Mureș
Lynx Solutions
MotoBoom
Interpack
Farmec
Plexus
Trustmed
Halcyon Mobile
PC Ambulante
Panemar Morărit și Panificație
Fundația Bethlen Gábor
Arovit Legume Fructe
Gastrometal
Arsis Trading
Autoglobal
Markberg
Multi Game
Intercom Sarmis
Grădinița Joyful Learning
Tektum Arhitectură & Artă
Hirsch Porozell
Intermetal
Prefera Food
Toyota Retail Târgu-Mureș
Kreativity
Oracler Advertising

FINANȚATORI PRINCIPALI

COLABORATORI

MEDICAL

RECRUTARE COPII

Dr. Dalea Mihaela
Dr. Domșa Nicoleta
Dr. Gál Tünde
PROGRAME

Fülöp Júlia
Bakó Eszter
Imre Attila
Sándor Szilvia
TRAINING
Maxim Orsolya
Antal Emőke
Kisfaludi-Bak Zsombor
Sándor Réka

Miklósi Dorottya
Kisfaludi-Bak Zsombor
Szabó Linda
FUNDRAISING

RECRUTARE VOLUNTARI
János Henrietta
Kovács Zoltán
Magyari Erika
Márton Edit
COMUNICARE
Dora Mircea-Radu
Csoma Nóra
Pop Zsófia

ECHIPA YUPPI CAMP

László Zsuzsa - președinte
Konya Zsuzsánna - director executiv
Kocsis Kincső Hanna - director profesional
Bordás Szabolcs / Molnár Judit - director financiar

ADMINISTRATIV

Florina Pauleti
Horváth Enikő

Bodnár Petra
Teodora Borangic

Raportul Anual 2019 al
Asociaţiei Mișcare de Tabără Yuppi
Editat de Asociaţia Mișcare de Tabără Yuppi
Redactor: Dora Mircea-Radu, Nagy Kinga
Concept grafic și tehnoredactare: Fórizs Attila
Fotografii: Fábián István, Hadnagy Zsuzsanna,
Hunyadi Brigitta, Laczkó Benedek Szidónia,
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