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copilărie!
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Yuppi Camp

Tabere și activități gratuite de terapie prin experiență pentru copii cu boli
oncologice, diabet sau alte boli autoimune

Mi-a plăcut mult Online Yuppi Camp!
Absolut orice lucru pe care l-am făcut și
pe care l-am văzut m-a făcut să mă simt
cu adevărat în tabăra Yuppi alături de
oameni buni, medici, și amici cu suflet
mare!

- Ale, 16 ani

Am învățat că toți suntem
niște eroi atunci când ne
folosim imaginația pentru a
face lumea mai bună.

– Maria, 9 ani
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Dragi prieteni ai
Yuppi Camp,
În ultimul an cu toții am
trecut
printr-o
perioadă
extrem de dificilă, lungă și
cu multe provocări personale
și profesionale. Cu toate că
incertitudinea și frica a definit
zilele și săptămânile multora
dintre noi, credem că acest an
ne-a ajutat să fim mai aproape
unii de alții, să oferim ajutor celor

pe care îi putem sprijini într-un fel
sau altul și să fim mai recunoscători
pentru ceea ce avem și pentru oamenii
care ne înconjoară.

Le sunt recunoscătoare familiilor copiilor bolnavi
cronic pentru încrederea lor în Yuppi Camp. Încă din
cele 270 de discuții telefonice de la începutul lui 2020 ne-am
convins că îi putem sprijini în numeroase feluri și putem fi mult mai aproape de ei pe tot parcursul
anului. Ne-am bucurat când am putut să le cumpărăm medicamente unora dintre acești copilași, în
săptămânile în care le era teamă să iasă din casă, dar și când am pregătit surprizele pe care le-am trimis
copiilor cu diabet în cele 120 de pachete de igienă. Ne-am dat seama că activitățile online Yuppi Camp
le oferă copiilor o experiență extraordinară prin care uită pentru o vreme de pandemie, de școala online
și de imposibilitatea de a se întâlni cu prietenii lor. Astfel, după cele două ediții ale Școlii de Super-Eroi
la care au participat copii bolnavi cronic de 7-13 ani și ale Academiei de Detectivi la care adolescenții
de 13-18 ani au devenit detectivi de-a dreptul, am continuat anul cu transpunerea metodei terapiei prin
experiență în mediul online și organizarea a trei tabere Yuppi Camp online.
În 2020 am avut parte de joacă, veselie și provocări alături de 100 de copii și tineri bolnavi cronic. Dar
dincolo de cifre, credem că poveștile sunt cele mai importante. Am avut alături de noi în tabăra online o
familie care nu a mai fost vreodată în tabăra Yuppi și care are deja în plan să aducă steagul familiei, pictat
în 2020, și la Șăulia, locul de desfășurare al taberei fizice. Ne-am întâlnit cu un băiețel care a participat
în tabără în ciuda faptului că în acest an familia lui a rămas fără casă și pentru câteva ore a zâmbit din
suflet. Am avut și mici învingători care s-au jucat cu noi din spital, dar și din străinătate. Mediul online
ne-a oferit multe oportunități pe care abia așteptăm să le explorăm și în anii viitori.
Le suntem recunoscători tuturor susținătorilor, partenerilor, voluntarilor și medicilor care au fost adevărați
eroi ai Poveștii Yuppi și în acest an! Mulțumim numeroaselor companii și persoane fizice pentru donațiile
lor prin care au contribuit la oferirea de sprijin pentru familiile în care trăiește un copil bolnav cronic.
În numele echipei Yuppi Camp vă mulțumesc tuturor pentru încredere și sprijin!

Zsuzsánna Konya
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Director executiv

Ce sunt

taberele Yuppi?
Taberele Yuppi sunt tabere gratuite de terapie prin experiență adresate
copiilor și adolescenților cu boli oncologice, diabet sau alte boli autoimune.
De la înființare până în 2019, taberele Yuppi au avut loc la Șăulia, județul
Mureș, iar în 2020, din cauza contextului epidemiologic, ele s-au desfășurat
online.
Sperăm ca în 2021 să putem să fim din nou împreună, fizic, și să oferim
copiilor cu boli cronice experiența nemijlocită a taberelor Yuppi.
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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.

Cine sunt
participanţii
Taberele Yuppi desfășurate
fizic oferă terapie prin
experienţă copiilor și
adolescenților cu boli
oncologice, diabet și alte
boli autoimune, precum și
familiilor cu copii de până la
9 ani cu o boală oncologică.

În 2020, în taberele online au participat 64 copii și adolescenți cu boli
oncologice, diabet, artrită juvenilă, boala celiacă, lupus și astm din țară,
dar și din străinătate, de acasă sau din spital. Lor adesea li s-au alăturat
și părinții care, de altfel, au participat și la tabăra pentru familii.

Până acum, din 2011, în taberele Yuppi au participat peste 993 copii
și părinți din 29 de județe, iar în 2020 am trecut granițele și am avut
participanți din Germania și Republica Moldova.

4

Metoda utilizată
Suntem prima tabără din România care utilizează metoda
revoluţionară numită terapie prin experienţă (sau recreere
terapeutică). Metoda este recunoscută și implementată în
întreaga lume și constituie o specializare de sine stătătoare în
universități de top. Ea are impact pozitiv asupra a numeroase
aspecte, inclusiv asupra încrederii în sine a copiilor și a gradului
lor de independență. În paginile următoare puteţi afla mai multe
despre activităţile de terapie prin experienţă și eficienţa dovedită
a acestei metode.

Loc, perioade, tipuri de tabără
Locul de tabără închiriat și utilizat an de an de Yuppi se află în
localitatea Șăulia, judeţul Mureș. Aici am organizat anual, câte
trei sau chiar patru tabere în funcție de grupa de vârstă,
respectiv în funcție de boală: tabere pentru copii cu diabet,
pentru adolescenţi cu diabet, pentru copii și adolescenți cu
boli oncologice sau autoimune, respectiv pentru familii cu
copii cu boală oncologică.
Taberele sunt gratuite și se desfășoară timp de o săptămână,
respectiv patru zile (tabăra pentru familii), pe timpul verii.
În 2020, taberele Yuppi au avut loc online, pe rețeaua de
socializare Facebook și pe platforma Zoom, au durat câte 3 zile
fiecare și au fost deschise tuturor copiilor și adolescenților cu boli
cronice - dat fiind faptul că de această dată nu a fost nevoie de
implementarea unor condiții speciale în funcție de boală.
Astfel, am organizat o tabără pentru copii cu boli cronice, una
pentru adolescenți cu boli cronice și o a treia pentru familii.

Ajutor specializat
În taberele de la Șăulia, alături de copii sunt prezenți în mod activ voluntari,
personal medical specializat, precum și membri ai echipei de organizare. De
asemenea, înainte de venirea în tabere, copiii sunt recrutați cu ajutorul medicilor.
În 2020, în taberele online alături de copii s-au aflat 74 voluntari care au
interacționat cu ei constant, iar echipa de organizare le-a fost aproape
copiilor și familiilor în caz de nevoie.
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Ce
înseamnă

Yuppi

Online?
La Yuppi, în martie 2020 ne desfășuram activitățile uzuale de fundraising
și ne pregăteam să organizăm, pentru a zecea vară la rând, taberele de la
Șăulia. Pandemia ne-a schimbat, însă, planurile.
Astfel, ne-am repliat și, punând pe primul loc, ca de obicei, siguranța
copiilor – și, evident, a voluntarilor, a echipei de organizare și a tuturor
colaboratorilor – am decis ca în vara lui 2020 să organizăm tabere exclusiv
online.
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Până au început taberele, am dorit să
ajungem cât mai repede în casele copiilor și
familiilor lor pentru a le face această perioadă
incertă mai ușor de suportat. De altfel, copiii
de care ne ocupăm se află într-o categorie
vulnerabilă în fața COVID-19, iar acest lucru
a făcut atât activitățile din primăvară,
cât și taberele, cu atât mai pline de sens.
Interactivitatea și sentimentul de apartenență
la o comunitate pe care ele l-au oferit le-a fost
de mare ajutor copiilor participanți.
Astfel, în primăvara lui 2020 am organizat
patru activități online interactive la care au
participat aproape 40 de copii din toată
țara. În cadrul lor participanții au devenit
supereroi, detectivi, s-au relaxat, distrat și șiau (re)descoperit noi abilități.

prin Facebook Live.
Toate s-au dovedit
a fi o gură de aer
proaspăt
pentru
publicul nostru.
În lunile de vară
am
organizat
trei
tabere
online - una
pentru copii, a
doua
pentru
adolescenți și
a treia pentru
familii.
La
acestea
au
participat
64 de copii,
adolescenți și părinți.
Organizarea taberelor în online a adus, pe
lângă limitări, și o mulțime de noi posibilități.
Am ajuns în casele multor copii care poate nu
ar fi putut veni în tabere, am avut participanți
care s-au jucat alături de noi din spital. Au
participat la tabere copii cu boli pe care nu
le-am abordat în taberele fizice, precum și
copii din diaspora.
Pentru activitățile din timpul taberelor toți
participanții au primit pachete Yuppi, în care
am inclus toate materialele necesare, cum ar
fi tricouri, vopsele, carioci, pensule, materiale
textile, ce mai apoi au fost transformate în
tricouri Yuppi sau chiar steaguri de tabără.

Tot pentru a ușura gestionarea acestei
perioade, pe pagina de Facebook Yuppi Camp
am publicat video-uri cu trucuri magice
realizate de un voluntar Yuppi, puzzle-uri
Yuppi și am organizat și sesiuni de gimnastică

Dorim mult de tot să continuăm și în 2021
organizarea taberelor și activităților online
pentru a ajunge la cât mai mulți copii care au
mare nevoie de ele.
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Ce fac copiii
în tabere

Foto

Echitație

Alpinism

Trucuri
de magie

Muzică

Canotaj

În cadrul taberelor Yuppi în
format fizic, 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.
Activităţile sunt desfășurate în
echipe și constituie cea mai
mare parte a unei zile obișnuite
și distractive de tabără.

Tir cu
arcul
Teatru
Lucru
manual
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Ce fac copiii

în Yuppi Online
În taberele online am dorit să creăm pe
cât posibil aceeași atmosferă de poveste
din taberele în format fizic. De aceea, pe
lângă activitățile din fața calculatorului, am
introdus și foarte multe activități dinamice
pe care copiii le-au făcut mișcându-se prin
casă, curte, grădină.
Programul taberelor a inclus jocuri online,
precum puzzle-ul interactiv, vânătoare de
comori, dar și jocuri offline. În cadrul celor
din urmă, participanții și-au pus la treabă
creativitatea și au folosit într-un mod inedit
obiectele uzuale din jurul lor din care au

construit piramide, lupe, rachete pe care
le-au folosit în cadrul jocurilor.
De asemenea, în cadrul atelierelor de
creație manuală, copiii, adolescenții și
familiile lor au realizat steaguri, tricouri și
brățări Yuppi. Toate materialele necesare
acestor activități le-au fost trimise în avans.
Nu a lipsit nici învățarea dansului de tabără,
costumarea în diverse personaje, desenele
tematice, discuțiile de seară, încurajările,
entuziasmul, sentimentul de reușită.
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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 de
la Șăulia sunt alpinismul, echitaţia, canotajul,
tirul cu arcul, lucrul manual, fotografia, teatrul,
muzica, trucurile de magie.
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Studiu Yale

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 terapiei prin experiență rezidă în
faptul că beneficiarii participă la activităţi 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 și asupra
stabilizării simptomelor fizice. În conformitate
cu această metodă, programul taberei a fost
conceput astfel încât să fie intens, antrenant
dar şi distractiv.

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:

79%

la
din copii a crescut
încrederea în sine

79%

la
din ei s-a îmbunătăţit capacitatea
de relaţionare cu alte persoane

74%

la
din ei a crescut gradul
de independenţă

Terapia prin experiență

în online

Ne-am propus să implementăm toate
elementele terapiei prin experiență și
în taberele online Yuppi. Am conceput
activitățile într-un mod în care participanții
să aibă parte de provocări prin care să iasă
din zona lor de confort. O primă provocare
a fost familiarizarea cu tabăra în mediul
online, exact ca și cum familiarizarea cu
locul de tabără este parte a terapiei.
Activitățile au fost concepute în așa fel
încât participanții să petreacă cât mai
puțin timp în fața monitorului. Pentru a
îndeplini o misiune sau o provocare, un
joc, ei s-au bazat pe creativitate, a fost
necesar să folosească materiale pe care nu
le utilizăm în viața de zi cu zi - sau o facem,
dar nu în scopul respectiv.
A fost o provocare intensă atelierul de creație,
dar și învățarea
dansului
de
tabără - având
în vedere faptul
că voluntarii nu
erau fizic alături
de copii, nu le
puteau îndruma
mâinile, picioarele. Copii și
adolescenții
a
trebuit să-și dea
seama de soluții singuri, bazându-se pe
propriile forțe și abilități.
În tot acest proces copiii au primit, desigur,
sprijin și încurajări de la amici. Atunci când
au reușit să îndeplinească provocarea,
să găsească rezolvarea, amicii le-au
oferit feedback personalizat, confirmări,
felicitări. Dacă nu au reușit să rezolve,
au fost asigurați că totul e în regulă și
încurajați să continue activitățile. Tot

acest mod de abordare duce la creșterea
încrederii în sine, iar astfel participanții își
fac curaj pentru noile provocări.

Taberele și activitățile online au fost
bazate pe principiile și pe pașii terapiei
prin experiență din offline. S-a pus, ca
în taberele fizice, mare accent pe unul
din elementele esențiale ale terapiei
prin experiență: discuția de final de
tabără și feedback - de multe ori chiar
și participanții, copii și părinții și-au dat
feedback unul celuilalt.

Este prea devreme pentru o evaluare
cantitativă a utilizării acestor metode
terapeutice în mediul online, însă reacțiile
copiilor și părinților ne arată că participarea
la activitățile și taberele online Yuppi a
fost o experiență extraordinară pentru
copii, familii, i-a ajutat să gestioneze
sentimentele de izolare cauzate de
pandemie, i-a scos puțin din rutina de zi
cu zi și le-a dat noi speranțe.
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Voluntarii

Yuppi Camp

Tabăra Yuppi este o experienţă intensă de
voluntariat. Voluntarii pentru taberele Yuppi de la Șăulia
sunt selectați pe baza unor criterii complexe, iar înainte de tabără participă la
două secțiuni de formare. 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
atât siguranţa fizică şi psihică, cât şi distracţia pentru participanţi, dar și atenţia
individuală necesară dezvoltării personale. Ei sunt cei care motivează copii să își
depășească limitele și să încerce lucruri noi, oferindu-le siguranţă deplină.
În Yuppi Camp, ei sunt numiţi amici pentru că sunt prietenii de nădejde ai
copiilor în timpul taberelor, mereu aproape, mereu pregătiţi. În tabere avem
trei tipuri de amici:

Amicii-Gazdă

sunt alături de copii
pe tot parcursul zilei
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Amicii de Joacă

organizează toate
activitățile sportive și
artistice

Amicii Medicali

se asigură ca toți
copiii să fie în deplină
siguranță

Voluntarii

Yuppi Camp
Online

În taberele și activitățile online Yuppi au participat voluntari care deja
erau familiarizați cu metoda terapiei prin experiență. Mediul online ne-a
permis o mai mare deschidere geografică, astfel că am avut voluntari din
toată țara, dar și din străinătate. La activitățile online au participat trei tipuri
de voluntari: amici de joacă, amici de feedback, și amici tehnici, sprijiniți
cu toții de amicii coordonatori.
Amicii de Joacă - au fost responsabili pentru desfășurarea jocurilor,
activităților creative ale copiilor, iar seara s-au transformat în personaje de
poveste
Amicii de Feedback - s-au asigurat că toți participanții primesc încurajări,
felicitări, ajutor la îndeplinirea provocărilor, misiunilor.
Amicii Tehnici - au pregătit platformele utilizate și au ajutat participanții să
depășească dificultățile tehnice, să folosească platformele online.
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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.
În timpul taberelor desfășurate fizic 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, dar 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 al copiilor ne
bucurăm de sprijinul a 96 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.

Siguranța în Yuppi Online
În 2020, dat fiind faptul că activitățile și taberele s-au desfășurat în mediul online, siguranța
copiilor a fost responsabilitatea părinților. Mențiune: activitățile desfășurate de copii nu
au presupus nivelul de efort ori de dinamism al celor din taberele fizice.
Cu toate că în taberele online nu a fost nevoie de ajutorul direct al medicilor sau asistenților
medicali, de-a lungul întregului an ne-am gândit la ei cu drag și cu multă recunoștință
pentru munca absolut esențială pe care o desfășoară.
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Yuppi Camp
2020

64

participanți

- cifre și realizări -

Adolescenți cu diabet – 15
Copii cu diabet – 23
Adolescenți cu boli oncologice
și boli autoimune – 4
11 persoane – 4 familii – cu
copii cu boli oncologice
sau cu diabet

3

Tabere
online

74

voluntari

4

70

de brățări
realizate
de copii

72

de costumații
purtate

activități
online

6

tipuri
de boală
abordate: boli
oncologice,
diabet, artrită
juvenilă idiopatică,
lupus, boala
celiacă, astm

36 participanți

257

de fotografii
cu zâmbete

203

desene făcute
de copii

1.024

de mesaje de
încurajare și
feedback

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

Cât costă toate acestea pentru participanţi?

0 lei
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Evenimente
și campanii
Yuppi
Goodies
În anul 2020, am făcut primii pași pentru îndeplinirea unei mari dorințe:
cea de a avea un webshop marca Yuppi Camp. După planificări de bugete,
inventarieri și sesiuni foto cu voluntarii, am lansat pe website-ul nostru,
yuppicamp.ro, catalogul Yuppi Goodies, prin care vă oferim o bucățică din
spiritul Yuppi. Aici găsiți măști, tricouri, hanorace, cercei, căni și alte produse
personalizate. Sperăm ca, nu peste multă vreme, să avem și propriul webshop
cu produse caritabile și mai diverse și atrăgătoare.

Școala Altfel

cu Școala Internațională
Spectrum
Atmosfera Yuppi s-a mutat pentru două zile la Școala
Internațională Spectrum în cadrul săptămânii Școala
Altfel. Copilașii din clasele 0 și a IV-a au participat la activitatea
de aventură Școala de SuperEroi cu jocuri, provocări și momente
distractive în stil Yuppi. Cei mici și-au descoperit împreună puncte
forte și au creat amintiri de neuitat. Activitatea a fost caritabilă: în schimbul
participării, părinții copiilor au oferit donații pentru sprijinirea acțiunii de
trimitere a pachetelor de igienă spre copii cu diabet
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Pedalează alături
de Yuppi Camp
În 19 și în 20 septembrie
13 voluntari și susținători
Yuppi
au
pedalat
la
Târgu Mureș în cadrul
evenimentului organizat de
Fundația Comunitară Mureș,
pentru a susține participarea gratuită
a copiilor bolnavi cronic la activitățile și
taberele noastre terapeutice.

VIRTUAL
WIZZ AIR
CLUJ-NAPOCA
MARATHON
Maratonul
clasic,
la
care
participam an de an, s-a
transformat și el într-unul virtual,
însă chiar și așa, în luna noiembrie
27 de persoane au alergat și și-au
invitat prietenii și cunoștințele să
îi susțină făcând donații pentru
copiii din Yuppi Camp. Nu mai
puțin de 90 de oameni de bine au
făcut acest lucru, iar împreună am
strâns peste 10.000 de lei.
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Cercul Donatorilor Mureș
În decembrie am participat la prima ediție online a evenimentului caritabil Cercul
Donatorilor Mureș organizată de Fundația Comunitară Mureș. Cu ajutorul donațiilor
strânse putem achiziționa și oferi materialele necesare participării pentru 60 de copii
cu boli cronice care au luat parte în luna martie la prima activitate terapeutică online
din 2021. Participanții au fost copii cu boli oncologice, diabet sau alte boli autoimune,
care se află în spitale sau acasă în izolare.

Pachete
pentru copii
cu diabet
Am oferit sprijin material celor
în nevoie: în colaborare cu
Asociația Copiilor și Tinerilor
Diabetici (ASCOTID), Fundația
“Speranța Diabeticilor” Turda,
Asociația Smart Diab Sibiu,
cu ajutorul sponsorilor Roche
România,
Gedeon
Richter
Romania, Eli Lilly România, Fundatia
FAN Courier si al donatorilor printre care se numără părinții copiilor din clasa a IV-a
și din clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj, am
trimis pachete cu măști Yuppi, produse de igienă, cărți și creioane de colorat spre
120 de familii cu copii diabetici din toată țara.
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Un parteneriat
special

Petry este un vechi și de
nădejde partener al Yuppi Camp,
care și în acest an ni s-a alăturat pentru
susținerea copiilor cu boli cronice. Colaborarea noastră a cuprins:

Cutiile de donații Yuppi Camp în 6 magazine Petry din țară;
Un teambuilding caritabil organizat de Yuppi pentru conducerea
companiei, eveniment la care au participat 12 membri ai Consiliului
Director și în cadrul căruia ne-am axat pe abilități și aptitudini precum
comunicarea asertivă, soluționarea conflictelor, cooperarea, luarea
deciziilor și oferirea de feedback.
În ultimele luni ale anului am desfășurat împreună cu Petry și 13 firme
partenere o campanie de Crăciun inedită: au fost create pachete
caritabile cu produse ale acestor companii, pachete care au putut fi
achiziționate din toate magazinele Petry. Din valoarea fiecărui pachet
15 lei au fost donați pentru susținerea activităților online Yuppi Camp.
În decembrie am participat la Local Farmer’s Market în Târgu Mureș,
târg organizat lunar de către Petry. La standul nostru, în schimbul
unor donații, vizitatorii au putut alege din numeroasele produse Yuppi
Goodies și prăjituri delicioase preparate de voluntarii noștri.
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Cutii de donații Yuppi
Cutiile de donații Yuppi Camp au
ajuns în mai multe locuri pentru a
fi la îndemână celor care doresc să
susțină financiar experiențele de
neuitat ale copiilor cu boli cronice
din tabere: la clubul de dans
Salsa Caliente din Cluj, în rețeaua
de magazine Theresy din Cluj, la
salonul de înfrumusețare Luana’s
Beauty Salon, la salonul de masaj
Stress Away Therapy, dar și în locuri
de joacă și distracție precum Laser
Tag Cluj sau Parapark Cluj.

Cărți postale caritabile
La final de an, am invitat companiile partenere și nu numai
să trimită de sărbători cărți poștale personalizate angajaților,
partenerilor și colaboratorilor lor. Fiecare carte poștală a fost
personalizată cu sigla companiei și textul ales, alături
de sigla Yuppi Camp. Noi ne-am ocupat de
design, tipărire și trimiterea către
sediile companiilor. Fiecare
carte poștală vândută
a însemnat o donație
pentru Yuppi Camp
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Venituri și cheltuieli

Yuppi Camp

în 2020

Venituri

Donații corporate: 57.696 €

48.7%

Alte venituri: 28.703 €

(alocații de stat, subinchiriere birou, excedent din 2019)

Donații individuale: 20.207 €
Evenimente caritabile: 6.249 €
Finanțări proiecte: 5.626 €

Ch

li
e
i
u
t
l
e

5.3%
17.1%

24.4%

118.481 €
Organizarea taberelor și
activităților terapeutice:
41.531 €

18,0 %
41,4%

Investiții în strângerea
de fonduri: 40.690 €
Administrație și
funcționare: 18.001

40,6%

100
.2

4.7%

22 €

* 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 2020, cât și persoanelor fizice pentru sprijinul
oferit. Suntem recunoscători donatorilor noștri recurenţi,
participanţilor și donatorilor din cadrul evenimentelor caritabile,
celor care au contribuit cu 3.5% din impozit și tuturor persoanelor care
prin donaţii financiare sau în natură au contribuit la succesul nostru.

Vă mulţumim pentru încredere!
Vă mulţumim pentru susţinere!
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Partener

Cine ne susține
Finanțatori majori

Finanțatori principali

Sponsori:
Laniena
Primer Electro
Construct Perom
Molent Structures
Clar Auto Trade
Alfa Cluj
Softech
Brio Fresh
Goodwill Energy
Fundația Fan Courier
Lynx Solutions
Selcar International

Colaboratori:
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Spearhead Systems
Vasco Forest
Fastener Limited
All 4 Instalatii
Mendola Group
Inej Com
WIN Impex
Bulrom Petroleum
JustRocket
MotoBoom
Grup NBM Company
Comiga Prod Impex
Oldmob Prod

Food Ex-Im Global
Ghetur
Agromec Periam
Ianus
Viladina
Travelminit
Tunic Prod
Roche
Interpack
Viessmann Transilvania
Flower Solutions
Club Sportiv Academia de
Volei Pîrv

Profil Import-Export
Brial Nav Construct
Kolit
Elmont Construct
Multi Game
Societatea Grup
Exploatare si Intretinere
Palat CFR
Regency Company
Green Global Future
Markberg
Bia si Com

i
r
o
d
a
s
Amba
Paul Mureșan
artist vizual

Bogdan Bob
Rădulescu

actor și activist
comunitar

Cristina Pîrv

voleibalistă de
renume mondial

Mircea
Popa
Mircea
Bravo

comediant, influencer

Tóth
Szabolcs
comediant în grupul
Szomszédnéni
Produkciós Iroda
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susține
Îți plac proiectele noastre și te
regăsești în spiritul taberelor Yuppi?
Iată cum ne poți ajuta!
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PERSOANE

FIZICE

VREAU SĂ OFER SUPORT
FINANCIAR SAU MATERIAL

Aș ajuta altfel decât cu bani

Donații
materiale

Aș ajuta cu bani

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

Mulți oameni ne-ar dona mai
degrabă echipamente și materiale. Fii și tu unul dintre ei!

Redirecționarea a 3,5%
din impozitul pe venit
Doar de câteva minute ai nevoie pentru a completa
formularul 230, iar acest sprijin ﬁnanciar este foarte
important pentru noi în ﬁecare an.

Cash sau donație
online pe site

Poți să ne susții oricând, cu orice sumă de
bani prin site-ul Yuppi Camp sau poți face
virament direct în contul nostru bancar.

VREAU SĂ MĂ IMPLIC ȘI SĂ
INVESTESC ENERGIE ȘI RESURSE

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

Organizarea unui
eveniment caritabil

Organizează o seară de ﬁlm cu prieteni, o întâlnire la o
cafea sau orice eveniment caritabil pentru Yuppi Camp.

Donarea zilei
de naștere

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

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

Detalii despre aceste posibilități se găsesc în
secțiunea Susține Yuppi -> Persoană Fizică
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PERSOANE

Avem buget pentru sponsorizare
contract de sponsorizare

JURIDICE

Fii partenerul nostru an de an și contribuie la asigurarea
sustenabilității organizației noastre! Redirecționează GRATUIT 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.

NU AVEM BUGET
PENTRU SPONSORIZARE

DONAȚII DE PRODUSE
SAU SERVICII
Donează echipamente și materiale necesare pentru
activitățile din tabără și pregătirea lor. Oferă-ne
spirjin 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

Cause-related marketing

- către clienți -

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

Produse marca yuppi
(cărți poștale, totebags)

Partenerul nostru caritabil
Organizăm evenimente împreună.

Voluntariat

Sport
caritabil

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

Prin departamentul de HR și CSR
- către angajați -

Promovarea posibilităților de sprijin
individual în rândul
angajaților
Debit Direct - sprijină cu o sumă în
valoarea a trei cafele în ﬁecare lună timp
de un an. Redirecționează 3,5% din
impozitul pe venit prin completarea
formularului 230.
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Evenimente
caritabile
interne

Team building /
ziua familiei /
training

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.

Organizează echipei Ziua Familiei,
Ziua Copilului, un team building sau
un training în stil Yuppistic, cu
activități distractive, provocări și
învățare non-formală, online, în
tabără sau la o altă locație aleasă!

Detalii despre aceste posibilități se găsesc în
secțiunea Susține Yuppi -> Persoană Juridică
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László Zsuzsa – președintă
Kónya Zsuzsánna – directoare executivă
Kocsis Kincső Hanna – directoare profesională
Molnár Judit – directoare financiară
Borangic Teodora – asistentă de birou

MEDICAL

Dr. Korodi Melinda
Dr. Gál Tünde

PROGRAME

Kisfaludi-Bak Zsombor
Miklósi Dorottya
Pál Zsuzsánna
János Zsuzsanna
Szabó Linda

RECRUTARE COPII
Bakó Anna Eszter
Ferencz Gizella
Fülöp Júlia
Nám Evelin
Csíki Dorottya

TRAINING
MANAGEMENTUL
VOLUNTARILOR

Maxim Orsolya
Fechită Lujza
Kelemen Orsolya

János Henrietta-Timea
Szabó Georgeta
Demeter Antónia
Iakab Noémi
Oprișor Kriszta
Spătar Andrada

FUNDRAISING
Pauleti Florina
Horváth Enikő
Nagy Sarolta

COMUNICARE

Dora Mircea-Radu
Nagy Kinga
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Asociaţiei Mișcare de Tabără Yuppi
Editat de Asociaţia Mișcare de Tabără Yuppi

Redactor: Nagy Kinga, Dora Mircea-Radu
Concept grafic și tehnoredactare: Bán Barna
Fotografii: Váczi Roland, Kiss Gábor, Fábián István, Hadnagy
Zsuzsanna, Hunyadi Brigitta, Laczkó Benedek Szidónia,
Pauleti Florina, Vígh László, Zöld Levente, Bán Barna,
arhiva personală a participanților
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