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Yuppi Camp

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

Nagyon szerettem a Online Yuppi
Campet! Abszolút minden amit láttam
és csináltunk olyan volt, mintha tényleg
a táborban lennénk és ott van a sok
kedves ember, ott vannak orvosok és a
nagylelkű manók!

- Ale, 16 éves

Megtanultam, hogy mindannyian
hősök vagyunk akkor, amikor a
képzeletünket használjuk arra,
hogy szebbé tegyük a világot.

– Maria, 9 éves
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Kedves barátai a
Yuppi Campnek!
Az elmúlt néhány hónap
mindnyájunk számára különböző nehézségeket tartogatott, mind személyes, mind
szakmai kihívásokat. Annak ellenére, hogy a bizonytalanság
és félelem határozta meg a
mindennapjainkat, úgy gondolom, ez az év mégis segített
abban, hogy közelebb kerüljünk
egymáshoz. Sikerült jobban észrevenni a többieket, és segítő kezet
nyújtani másoknak olyankor, amikor
szükségük volt rá. Hálásabbak lettünk
azokért a dolgokért, amelyek jelen vannak az életünkben, valamint azokért az
emberekért, akik körülvesznek bennünket.
Hálás vagyok a krónikus beteg gyerekek
családjaiért, akik hittek a Yuppi Campben. Már az év
eleji 270 telefonbeszélgetésből kiderült, hogy sokféleképpen
tudjuk támogatni őket, és mellettük lehetünk az év folyamán. Örültünk, hogy segíthettünk a gyerekeknek
azáltal, hogy gyógyszereket vittünk abban az időszakban, amikor féltek elhagyni az otthonaikat. Öröm
volt előkészíteni azokat a meglepetéseket is, amelyeket 120 diabéteszes gyereknek küldtünk el a
higiéniai csomagokban. Rájöttünk, hogy a Yuppi online tevékenységei olyan izgalmas élményeket
jelentenek a gyerekeknek, amelyek által legalább rövid időre képesek elfelejteni a járvány miatt
kialakult helyzetet, az online oktatást, és azt hogy nem találkozhatnak barátaikkal. Ezért, miután
megszerveztük a Szuperhősök Iskoláját, amelyen 7-13 éves krónikus beteg gyerekek vettek részt, és a
Detektívek Akadémiáját, amelyen 13-18 éves fiatalok ,,igazi” nyomozókká válhattak, úgy döntöttünk, a
Yuppi táborokat is online keretek közé helyezzük. Így nyáron 3 online tábort is szerveztünk.
2020-ban rengeteg játékban és örömben volt részünk 100 krónikus beteg gyerekkel és fiatallal együtt.
A számokon túl azonban sokkal fontosabbak a történetek. Az online táborban egy olyan család tartott
velünk, akik még nem vettek részt Yuppi táborban, viszont már tervezik, hogy elhozzák a 2020-ban festett
családi zászlót Mezősályiba, a táborhelyünkre is. Találkoztunk egy olyan kisfiúval is, aki annak ellenére, hogy
a családja abban az évben otthon nélkül maradt, pár óráig teljes szívéből tudott mosolyogni. Olyan kis
hőseink is voltak, akik kórházból vagy külföldről játszottak velünk. Az online tér sok lehetőséget nyitott
meg számunkra, türelmetlenül várjuk, hogyan tudjuk ezeket a következő években is kihasználni.
Hálásak vagyunk minden támogatónak, partnernek, önkéntesnek és orvosnak, akik ebben az évben is
igazi hősei voltak a Yuppi Történetnek. Köszönjük azoknak a vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik
adományaikkal segítettek abban, hogy minél több olyan családot támogathassunk, amelyben krónikus
beteg gyerek él.
A Yuppi Camp csapatának nevében mindenkinek köszönöm a bizalmat és a támogatást!

Kónya Zsuzsánna

Ügyvezető igazgató
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Mi is a

Yuppi Camp?
A Yuppi táborok ingyenes élményterápiás tevékenységeket biztosítanak
onkológiai beteg, diabéteszes vagy más autoimmun betegséggel élő
gyermekeknek, fiataloknak.
Kezdetektől fogva egészen 2019-ig a Yuppi táborok helyszíne a Maros
megyei Mezősályi volt, 2020-ban a járványügyi helyzet miatt táboraink az
online térbe költöztek át.
Reméljük, hogy 2021-ben ismét személyesen találkozhatunk és ismét a
megszokott módon tarthatjuk meg a Yuppi táborokat.
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Hogyan született
a Yuppi
A Yuppi Campet 2011-ben hoztuk létre, hogy
egy hatékony, kiegészítő terápiát nyújtson
a romániai krónikus beteg gyermekeknek.
A Yuppi Camp modellje a magyarországi
Bátor Tábor volt, aki azóta is fontos partnere
a Yuppi Campnek.

Kik a
résztvevők
A Yuppi táborok onkológiai
beteg, diabéteszes vagy más
autoimmun betegséggel élő
gyermekeknek biztosítanak
élményterápiás programokat,
ugyanakkor azoknak a
családoknak is, amelyekben
9 évnél fiatalabb onkológiai
beteg gyerek él.

A 2020-ban szervezett online táborainkban 64 onkológiai beteg,
diabéteszes, sokízületi gyulladásos, cöliákiás, lupuszos és asztmás gyerek
és fiatal vett részt az országból és külföldről is, akik otthonról vagy akár a
kórházból csatlakoztak hozzánk. Mellettük voltak legtöbbször a szülők is,
akik egyébként a családi táborban is részt vettek.
Táborainkban eddig 993 gyerek és szülő vett részt az ország
29 megyéjéből, 2020-ban pedig az országhatárokat is átléptük, így
voltak résztvevőink Németországból és a Moldovai Köztársaságból is.
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Alkalmazott módszer
Az első olyan romániai szervezet vagyunk, amely a
forradalmian új élményterápia/terápiás rekreáció módszerét
használja. Ezzel a világszerte elismert és alkalmazott szakszerű
módszerrel a magyarországi Bátor Táborban ismerkedtünk
meg, ahonnan az alapítás 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, évente bérelt táborhelyünk Mezősályi
falu szélén, Maros megyében található. Itt évente négy tábort
szerveztünk: diabéteszes kisgyermekeknek, diabéteszes
fiataloknak, onkológiai vagy autoimmun betegséggel küzdő
gyerekeknek és fiataloknak, illetve olyan családoknak, ahol
az onkológiai beteg gyerek 9 évnél kisebb. A nyár folyamán
szervezett táboraink hét napot tartanak, kivéve a családi
táborokat, amelyek négy naposak.
2020-ban a Yuppi táboraink online térbe költöztek, ezeket a
Facebookon és a Zoom rendszeren keresztül szerveztük. Ezek
három napig tartottak és nyitottak voltak minden krónikus
betegséggel élő gyereknek és fiatalnak, hiszen ezúttal mindenki
biztonságosan táborozhatott a saját lakásából, nem volt szükség
betegségtípusnak megfelelő egészségügyi ellátásra. Így három
tábort szerveztünk, egyet a krónikus beteg gyerekeknek, egyet a
krónikus beteg tiniknek, valamint egy családi tábort.

Szakszerű segítség
Táborainkban a gyermekek mellett folyamatosan jelen vannak az aktív
önkénteseink, az egészségügyi személyzet és a szervező csapat tagjai. A táborozó
gyermekeket orvosok toborozzák, mesélnek nekik a táborról.
2020-ban az online táborokhoz 74 önkéntes csatlakozott, a szervezőcsapat
pedig folyamatosan a családok mellett volt, amikor ezeknek segítségre,
bátorításra volt szükségük.
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Mit jelent az

Online

Yuppi
Camp?
2020 márciusában a szokásos adománygyűjtő tevékenységeinket
szerveztük, és arra készültünk, hogy immár tizedik alkalommal szervezzük
meg Mezősályin a táborokat. A világjárvány azonban megváltoztatta a
terveinket.
Újra kellett terveznünk. Szem előtt tartva és előtérbe helyezve a gyermekek
– és persze az önkéntesek, a szervező csapat és az összes
együttműködőnk – biztonságát, úgy döntöttünk, hogy
kizárólag online táborokat szervezünk 2020 nyarán.
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Még a táborok kezdete előtt is szerettünk
volna eljutni a gyermekek és családjaik
otthonába, hogy a kialakult bizonytalan
időszakot könnyebbé tegyük számukra. Valójában a gyerekek, akikkel foglalkozunk, a
járvány leginkább veszélyeztetett csoportjába tartoznak, ezáltal a tavaszi tevékenységek
és táborok még inkább értelmet nyertek.
2020 tavaszán négy interaktív online
élményprogramot szerveztünk, amelyen
közel 40 gyermek vett részt az ország minden
részéről. Ezeken az foglalkozásokon a résztvevők szuperhősökké, nyomozókká váltak,
kikapcsolódtak, szórakoztak és készségeiket,
képességeiket fedezték (újra) fel.
Ugyancsak azért, hogy könnyebb legyen átvészelni ezt az időszakot, izgalmas videókat

tornagyakorlatokat
is szerveztünk. A
tevékenységeink
által a kis közönségünknek
sikerült
kikapcsolódnia és
feltöltődnie.
A nyári hónapokban három
online tábort
szerveztünk egyet a gyermekek számára,
a másodikat
tinédzsereknek, a harmadikat
pedig a családoknak. Összesen
64 kisgyermek, tini és szülő vett részt ezeken.
Az online táborok megszervezése a
korlátozások mellett rengeteg új lehetőséget
nyitott meg. Sok olyan gyerek otthonába
jutottunk el, akik esetleg nem tudtak volna
eljönni a táborokba - például azért mert
olyan betegségben szenvednek, amelyeknek
a
táborainkban
még
nem
tudnánk
megteremteni a megfelelő egészségügyi
ellátást -, és voltak olyan résztvevőink is, akik
a kórházból vagy külföldről csatlakoztak be a
közös játékba.

tettünk közzé a Yuppi Camp Facebook
oldalán, például egy önkéntesünk által
készített bűvésztrükköket. Ezeket kiegészítettük
Yuppi
rejtvényekkel,
kirakósokkal, valamint Facebook Live-on keresztül

Az élményprogramok előtt a gyerekek Yuppi
csomagot kaptak. Ezekben a csomagokban
minden szükséges kelléket előzetesen
elküldtünk nekik, például a pólókat,
festékeket, zsírkrétákat, ecseteket, amelyeket
aztán a saját Yuppi pólójukká vagy akár a
család tábori zászlójává alakítottak át.
2021-ben folytatni fogjuk a online élményprogramok és élménytáborok szervezését
azért, hogy minél több olyan gyerekhez
eljussunk, akiknek ezek a pillanatok sokat
jelentenek.
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Mi történik
a táborban?

Fényképészet

Lovaglás

Mászás

Bűvészkedés

Zene

Evezés

Íjászat

A Yuppi Táborban a gyermekek
és fiatalok olyan élményterápiás
tevékenységeken
vesznek
részt mint a magaskötélpályán
való mászás, lovaglás, evezés,
íjászat, kézműves foglalkozások,
fényképészet,
színjátszás,
bűvészkedés és zene. Ezek a
tevékenységek növelik a gyerekek
önbizalmát, és belső erőforrást
nyújtanak
a
betegséggel
folytatott
küzdelemben.
A
terápiás módszerről a következő
oldalakon olvashat többet.
Táborozóink a tevékenységeken
kiscsoportokban vesznek részt:
így válik egy átlagos tábori nap
szinte teljes egészében gyógyító
szórakozássá.

Színjátszás

Kézműves
foglalkozások
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Mit csinálnak
a gyerekek az Online

Yuppi Camp-ben?
Az online táborok keretén belül igyekeztünk
ugyanazt
a
varázslatos
hangulatot
megteremteni, ami a fizikai formában
megszervezett táborokban is jelen volt.
Éppen ezért, azon tevékenységek mellett,
amelyeket a számítógépen kellett követni,
dinamikus feladatokat is kitaláltunk,
úgyhogy ezeket a házban, az udvaron vagy
a kertben végezhették el.
A tábor programjában különböző online
játékok is szerepeltek, mint például
az interaktív kirakós, kincskeresés, de
emellett offline játékok is helyet kaptak.
Ezekben a résztvevők próbára tehették a

kreativitásukat, miközben a környezetükben
levő tárgyakból piramisokat, nagyítót,
rakétákat építettek, amelyeket majd a
játékokban is használtak.
A kézműves foglalkozásokon a gyerekek,
a fiatalok és a szüleik zászlókat, pólókat,
valamint Yuppi karkötőket készítettek. Az
ezekhez szükséges eszközök pedig már az
esemény előtt eljuttattuk hozzájuk.
A tánc sem maradhatott ki az online
táborból, de a beöltözés, a különleges rajzok
elkészítése, valamint az esti beszélgetések
és a sikerélmények sem hiányoztak.
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Az élményterápia
Az első olyan szervezet vagyunk Romániában,
amely a forradalmian új élményterápia/
terápiás rekreáció módszerét használja.
Terápiás foglalkozásaink a magaskötélpályán
való mászás, lovaglás, evezés, íjászat,
kézműves
tevékenységek,
fényképészet,
színjátszás, bűvészkedés és zene.

10

Yale-kutatás

Ezen tábor típus kialakítását Paul Newman
színész kezdeményezte 1988-ban. Számos
élményterápiás tábor létezik Európa-szerte,
amelyek több mint 40 különböző típusú
krónikus betegséggel élő gyermeket fogadnak.

Az innovatív módszert Romániába a Yuppi
Camp 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
növelve önbizalmukat. Ezek a tapasztalatok
pozitívan befolyásolják a betegség tüneteinek
stabilizálódását. A módszernek megfelelően
a tábor programját úgy alakítottuk ki, hogy ez
legyen intenzív, magával ragadó, ugyanakkor
szórakoztató is.

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 kapcsolatokat

74%-uk
önállóbb

Élményterápia az

online térben

A terápiás rekreáció minden elemét
felhasználtuk az online táborok alatt.
Úgy építettük fel a programokat, hogy a
gyerekeket a képességeiknek megfelelő
kihívások elé állítsuk, azaz kimozduljanak
a komfort zónájukból. Az online tér
használata volt az első nagy kihívás, mint
ahogyan az új környezettel való ismerkedés a nyári táborokban is a terápiás
folyamat része.
Továbbá, a játékokat úgy találtuk ki,
hogy a gyerekeknek minél kevesebbet
kelljen a képernyő előtt ülniük, ezért egyegy játék vagy feladat teljesítéséhez a
kreativitásukra volt szükségük és olyan
eszközöket kellett használniuk, amelyeket
a hétköznapokban nem használnak vagy
éppenséggel nagyon más céllal.
Nagy kihívás volt
úgy kézműveskedni,
táncot
tanulni, hogy a
manók nem lehettek fizikailag
ott a gyermekek
mellett,
nem
tudták a kezük
vagy
lábuk
mozgását irányítani. A gyerekeknek önállóan,
magukban bízva
kellett megtalálniuk a megoldásokat.
Ebben a folyamatban természetesen
támogatást és bíztatást kaptak a manóktól.
Amikor sikerült a feladatot megoldaniuk,
érkezett a manók részéről a személyre
szabott visszajelzés, a megerősítés.
Ha nem sikerült megoldani a kihívást, a
manók arra bíztatták őket, hogy ne adják
fel. Ezen hozzáállás révén növekedik a

gyerekek önbizaloma: bátorságot nyernek,
hogy újabb kihívásokkal nézzenek szembe.

Az online táborok és tevékenységek
az offline élményterápia elvein és
lépésein alapultak. Az offline táborokhoz
hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk
az élményterápia egyik leglényegesebb
elemére: a tábor végi beszélgetésre és a
visszajelzésekre - gyakran még a résztvevő
a gyerekek és a szülők is visszajeleztek
egymásnak.

Túl korai lenne még számokban értékelni
az online terápiás módszerek hatékonyságát, azt viszont már most biztosan
állíthatjuk a gyermekek és a szülők
visszajelzései alapján, hogy a Yuppi online
tevékenységein és táboraiban való részvétel
nagyszerű élmény volt a gyermekek
és családtagok számára, segített nekik
a világjárvány okozta bezártságérzés
kezelésében, megszakította a mindennapi
rutint és új reménnyel töltötte el őket.
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A Yuppi

önkéntesei

A Yuppi Táborok
intenzív önkéntes-élményt nyújtanak. Az
önkénteseket egy jól meghatározott kritériumrendszer szerint
választjuk ki, a táborok előtt pedig egy képzésen vesznek részt. 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 gyerekek 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
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MenőManók

DokiManók

ők felelősek a mozgalők biztosítják a
mas és kreatív tevékeny- gyerekek egészségügyi
ségek levezetéséért
biztonságát

Az Online

Yuppi Camp
önkéntesei

A Yuppi online táborokban és tevékenységekben azok az önkéntesek
vettek részt, akik már ismerték az élményterápia módszerét. Az online
környezet kinyitotta a földrajzi határokat, így önkénteseink könnyedén
az ország minden tájáról vagy akár külföldről is velünk tarthattak. Három
típusú önkéntes vett részt az online tevékenységekben: MenőManók,
FeedbackManók és MűszakiManók.
MenőManók - ők voltak a felelősek a játékok lebonyolításáért, a gyerekek
kreatív tevékenységéért, este pedig mesefigurákká váltak
FeedbackManók - gondoskodtak arról, hogy minden résztvevő bátorítást,
segítséget kapjon a kihívások, küldetések teljesítésében
MűszakiManók - előkészítették az online platformokat, és segítették
a résztvevőket a technikai nehézségek leküzdésében, a platformok
használatában
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Egészségügyi
ellátás a
táborban
Mivel a Yuppi Táboraiban különböző
gyógyíthatatlan
beteg
gyermekek
vesznek részt, az egészségügyi ellátás
elsődleges fontosságú.
A tábor ideje alatt a betegség típusától
függően,
teljeskörű
és
folyamatos
egészségügyi ellátást biztosítunk. A
szakszerű és jól felkészült egészségügyi
csapat (a DokiManók csapata) orvosokból, diabetológusokból, onkológusokból, illetve más szakirányú orvosokból,
továbbá nővérekből, dietetikusokból és
gyógytornászokból áll.
Az egészségügyi csapat munkája a
betegségtípusoknak
megfelelően
kialakított orvosi rendelőben folyik, de
a DokiManók napközben is kint vannak a
gyerekekkel és felügyelik állapotukat.
Egy-egy tábori orvos – a gyerekek
kezelőorvosa által kitöltött, személyre
szabott kórlap alapján – a tábor kezdeté-

től a végéig egy csoportnyi gyereket kísér
figyelemmel és kezel. A tábor végén
egy orvosi levél formájában is összegzi
a gyerek tábor alatti egészségügyi
állapotát.
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
ételérzékenysége van: pl. glutén vagy laktóz
érzékenység, esetleg más élelmiszerallergiák.
Mindemellett a toborzási folyamatban
96 orvos segíti, akik az ország 51
különböző kórházában dolgoznak. A
gyerekek kezelőorvosa már táborozás
előtt kitölt nekik egy részletes jelentkezési ívet.

Biztonság az online térben
2020-ban, mivel a tevékenységek és a táborok online zajlottak, a gyermekek biztonsága
a szülők felelőssége volt. Meg kell jegyeznünk azonban azt, hogy a gyermekek által
végzett tevékenységek nem jártak ugyanakkora erőfeszítéssel és dinamikával, mint az
offline táborokban.
Bár az online táborokban nem volt szükség orvosok vagy ápolók közvetlen segítségére,
egész évben szeretettel és hálával gondoltunk rájuk, miközben ők számtalan
megpróbáltatással és nehézségekkel néztek szembe munkájukban.
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Yuppi Camp
2020

64

résztvevő

- számokban -

15 diabéteszes fiatal
23 diabéteszes gyerek
4 onkológiai beteg vagy autoimmun betegséggel küzdő
gyermek és fiatal
11 személy – 4 család – onkológiai beteg vagy diabéteszes
gyerekekkel

3

online
tábor

74

önkéntes

4 élményprogram
online

6

betegségtípus,
amelyekhez az
élményterápia
módszerét
alkalmazzuk: diabétesz,
onkológiai megbetegedés,
sokízületi gyulladás/
gyerekkori reuma (JIA),
lupusz, cöliákia,
asztma

36 résztvevő

70

karkötő,
amit a
gyerekek
készítettek

72

jelmez

257

mosolygós
fénykép

203

gyerekrajz

1.024

biztató
üzenet és
visszajelzés

száz új barátság, ezer hangos kacaj, milliónyi mosoly
és megszámlálhatatlan emlékezetes pillanat.

Mennyibe került mindez a résztvevőknek?

0 lejbe
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Események és
kampányok
Yuppi
Goodies
2020-ban megtettük az első lépéseket egyik nagy álmunk – a Yuppi
webshop – beteljesítse felé. Pénzügyi tervezések, leltározások, önkéntesekkel
megszervezett fotózás-sorozatok után elindítottuk a saját weboldalunkon,
a yuppicamp.ro-n belül a Yuppi Goodies katalógust, amelyen keresztül egy
kis darabot ajánlunk a Yuppi érzésből. Itt maszkok, pólók, felsők, fülbevalók,
bögrék és egyéb személyre szabható termékek találhatóak. Reméljük, hogy
rövid időn belül kész lesz a saját webshopunk is, változatos jótékonysági
termékekkel.

Iskola Másként

a Spectrum Nemzetközi
Iskolával
A Yuppi hangulat az Iskola Másként hétre átköltözött
két napra a Spectrum Nemzetközi Iskolába. Az előkészítős,
valamint a IV. osztályos gyerekek részt vettek a Szuperhősök
Iskolája kalandban, amely játékokat, kihívásokat és szórakoztató
yuppis pillanatokat tartogatott számukra. A kicsik együtt fedezték
fel az erősségeiket, miközben felejthetetlen élményeket szereztek. Ez egy
jótékonysági tevékenység volt: a szülők a gyerekeik foglalkoztatásáért cserébe
adományt ajánlottak olyan csomagok elkészítésére, amelyeket később
diabéteszes gyerekekhez juttattunk el.
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Tekerj a Yuppi
Camp csapatával
Szeptember 19-én és 20-án 13
Yuppi önkéntes és támogató
biciklizett Marosvásárhelyen a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
által rendezett esemény keretén
belül annak érdekében, hogy
ingyenes részvételt biztosítsanak a
krónikus beteg gyerekek számára a Yuppi
tevékenységekben és táborokban.

WIZZ AIR
KOLOZSVÁR
VIRTUAL
MARATHON
A klasszikus maraton, amelyen
évről évre részt vettünk, 2020ban egy virtuális eseménnyé
változott át. Novemberben 27
személy futott a Yuppiért és arra
bátorította barátait, ismerőseit,
hogy adományokkal támogassák
a Yuppi Tábor gyerekeit. Nem
kevesebb mint 90 jó szándékú
ember adományozott, így több
mint 10.000 lejt sikerült együtt
összegyűjteni.
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Maros megyei Adományozói Kör
Decemberben részt vettünk az első online jótékonysági rendezvényen, a Maros megyei
Adományozói Körön, amelyet a Marosszéki Közösségi Alapítvány szervezett. Az adományok
segítségével 60 krónikus beteg gyereknek tudjuk biztosítani a szükséges kellékeket az
első online szórakoztató és terápiás programon való részvételhez, 2021 márciusában.
A résztvevők onkológiai beteg, diabéteszes vagy más autoimmun betegséggel élő
gyermekek, akik kórházban vagy az otthonukban vannak, elszigetelten.

Diabéteszes
gyerekeknek
küldött
csomagok
Anyagi támogatást nyújtottunk
azoknak, akiknek erre szüksége
volt. A Diabéteszes Gyerekek
és
Fiatalok
Egyesületével
(ASCOTID), a tordai Speranța
Diabeticilor
Alapítvánnyal,
a nagyszebeni Smart Diab
Egyesülettel együttműködve, a Roche România, a Gedeon Richter Romania, az Eli
Lilly România, a FAN Courier Egyesület és a Spectrum Nemzetközi Iskola előkészítős
és negyedikes diákok szüleinek támogatásával Yuppis maszkokat, higiéniai
eszközöket, könyveket és színes ceruzákat tartalmazó csomagokat küldtünk 120
olyan családnak, amelyben diabéteszes gyerek él, az ország minden részébe.
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Egy különleges
partnerség

A Petry - a Yuppi Tábor
régi és bizalmas partnere - 2020ban is mellettünk állt a krónikus beteg gyerekek
támogatásában. A közös együttműködésünk a következőket
foglalta magába:
6 adománydoboz a Petry üzletekben
Egy Yuppi által szervezett jótékonysági csapatépítő esemény,
amelyen a vezetőség 12 tagja vett részt. A csapatépítő különböző
tevékenységekből, képzésekből állt, ezeken belül a kommunikációs
készség fejlesztésére, a konfliktusok megoldására, az együttműködésre,
valamint a döntéshozatalra koncentráltunk.
A Petryvel és 13 partnerével közösen egy karácsonyi kampányt
indítottunk: a cégek termékeit tartalmazó csomagok készültek,
amelyeket a Petry boltokban lehetett megvásárolni. Minden csomag
értékéből 15 lejt adományként a Yuppi online élményprogramjai
megszervezésének a finanszírozására fordítottak.
Decemberben részt vettünk a marosvásárhelyi Local Farmer’s Market,
a Petry által havonta megszervezett vásáron. A mi standunknál
adományok fejében a látogatók a Yuppi Goodies termékek, valamint
az önkénteseink által készített ízletes sütemények közül választhattak.
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Yuppi adománydobozok
A Yuppi Tábor adománydobozai
több helyszínen is jelen vannak,
hogy
rendelkezésére
álljanak
azoknak, akik anyagilag is támogatni szeretnék a krónikus beteg
gyerekek
felejthetetlen
tábori
élményeit. A dobozok a kolozsvári
Salsa
Caliente
táncklubba,
a Teresy üzletekbe, a Luana
Szépségszalonba, a Stress Away
Therapy masszásszalonba, valamint
olyan helyekre is eljutottak, mint
a Laser Tag Cluj vagy a kolozsvári
Parapark.

Jótékonysági képeslapok
Év végén arra kértük a partnercégeket, hogy személyre szabott
képeslapokat küldjenek az ünnepekre munkatársaiknak,
alkalmazottaiknak és partnereiknek. Ezeken a képeslapokon
a cég logója és egy személyre szabott szöveg, valamit
a Yuppi logó is szerepelt. Mi gondoskodtunk
a tervezésről, a nyomtatásról és
arról, hogy a képeslapok a
cégekhez kerüljenek - az
eladott képeslapokért
cserébe kapott adományokat a Yuppi Táborok
szervezésére használjuk.
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Bevételek és
kiadások
2020-ban

Bevételek

Vállalati támogatók: 57.696 €

48.7%

Egyéb bevételek: 28.703 €

állami támogatások, iroda bérbe adása, 2019-es többlet

Magánszemélyek felajánlásai : 20.207 €
Jótékonysági rendezvények: 6.249 €
Pályázatok: 5.626 €

Ki

5.3%
17.1%

k
o
s
á
d
a

24.4%

118.481 €
Élményterápiás táborok és
tevékenységek szervezése:
41.531 €

18,0 %

41,4%

Forrásteremtés költségei:
40.690 €
Működési háttér és
adminisztráció : 18.001 €

40,6%

100
.2

4.7%

* jelen kimutatás az éves könyvelési zárás
befejezése előtt készült, következésképpen
kisebb eltérések lehetségesek.
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Köszönjük azon vállalatoknak és magánszemélyeknek,
akik 2019-ben támogattak! Hálásak vagyunk alkalmi és
rendszeres adományozóinknak, a jótékonysági rendezvények
résztvevőinek, azon magánszemélyeknek, akik jövedelemadójuk
3.5%-át nekünk ajánlották fel, illetve mindazoknak, akik pénzbeli
adományokkal hozzájárultak sikereinkhez.

Köszönjük a belénk fektetett bizalmat!
Köszönjük a támogatást!
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Partenerünk

Támogatóink
Kiemelt támogatóink

Fő támogatóink

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

Partnerek:
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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

k
e
t
e
v
ö
Nagyk
Paul Mureșan
képzőművész

Bogdan Bob
Rădulescu

színész és közösségi
aktivista

Cristina Pîrv
világhírű
röplabdázó

Mircea
Popa
Mircea
Bravo

humorista, influencer

Tóth
Szabolcs
humorista a
Szomszédnéni
Produkciós Iroda
társulatában
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Hogyan
?
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t
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o
tám
Tetszenek a projektjeink és
azonosulni tudsz a Yuppi táborok
szellemiségével? Így járulhatsz hozzá
te is az élményhez!
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MAGÁN-

ANYAGI VAGY TERMÉKBELI
TÁMOGATÁST SZERETNÉK NYÚJTANI

Nem pénzzel támogatnék

Termékbeli
adomány

SZEMÉLYEK

Segítenék
pénzadománnyal

Debit Direct
Támogass minket havi rendszerességgel egy általad kiválasztott
összeggel.

Sokan pénz helyett szívesebben segítenek nekünk tárgyi
felajánlásokkal.

Támogass személyi
jövedelmed 3,5%-ával
Csak pár perc kitölteni a 230-as nyomtatványt, viszont
ez nekünk fontos támogatás évről évre.

Készpénzzel vagy
adományozz online
a weblapunkon

Akkor és úgy támogathatsz minket, amikor
és ahogy neked a legkényelmesebb.

SZÍVESEN SZÁNOK IDŐT,
ENERGIÁT AZ EGYESÜLETRE

Jótékonysági
sporttevékenység
Csatlakozz hozzánk, sportolj
adományokat a Yuppinak!

és

gyűjts

Jótékonysági rendezvények szervezése

Szervezz ﬁlmestet barátaiddal, igyatok közösen egy
kávét vagy szervezzetek bármilyen más jótékonysági
rendezvényt a Yuppi számára.

Ajándékozd a
születésnapod
a Yuppinak

Kérd családodtól, barátaidtól, hogy az idei
születésnapod ajándékainak az árát
adományozzák a Yuppinak!

Önkéntesség
Lehetsz akár tábori önkéntesünk, de ha csak egy-két szabadnapod
van, akkor az évközi rendezvényeink lebonyolításában is segíthetsz.

Több információt a támogatási lehetőségeinkről, a www.yuppicamp.ro
oldalon találsz a a Támogass -> Magánszemélyeknek menüpont alatt.

JOGI

Van támogatásra szánt keretünk
Szponzorizáció

SZEMÉLYEK

A cégek proﬁtadójuk egy részét INGYEN átirányíthatják egy civil
szervezetnek. Cégmérettől függően ez lehet pár száz vagy több
ezer lej is. Ők azok a támogatók, akik a háttérből biztosítják azt,
hogy a Yuppi Camp stabilan működjön.

NINCS TÁMOGATÁSRA
SZÁNT KERETÜNK

TERMÉKBELI
ADOMÁNYOK
Táborainkhoz számtalan eszközre, felszerelésre és
berendezésre van szükségünk, ezen tárgyak
ajándékozásával is segíthetsz. Támogass minket
szolgáltatásokkal, amelyek neked nem kerülnek
pénzbe, de nekünk nagy segítséget jelentenek.
Nézd meg az oldalunkon a kívánságlistánkat.

HR és CSR osztályon
keresztül
- ügyfeleknek -

Jótékony célú marketing
Egyre népszerűbbek a jótékony célú marketing –
cause related marketing – együttműködések,
amikor egy termék vagy szolgáltatás árának bizonyos százaléka a Yuppi táboroké lesz.

Yuppis termékek

(képeslapok, vászonszatyrok)

Jótékonysági partnerünk

Szervezzünk közösen jótékonysági rendezvényeket!

Önkéntesség

Jótékonysági
sporttevékenység

Szervezz céges futócsapatot vagy
úszócsapatot a kollegáiddal és így
támogassátok táborainkat!

HR és CSR osztályon keresztül
- alkalmazottaknak -

Magánszemélyeknek
szóló támogatási lehetőségek népszerűsítése
az alkalmazottak körében
Havi adomány – támogass minket minden
hónapban 3 kávé árával, egy teljes éven
keresztül. Irányítsd át jövedelemadód 3,5%-át
a 230-as formanyomtatvány kitöltésével.

Vállalati jótékonysági
rendezvények
szervezése

Csapatépítő /
családi nap /
tréningek

Egy céges rendezvény feldobható
jótékonysági partnerrel is. Legyen az egy
ruha-turkáló vagy egy bake sale, ahol a
munkatársak közösen főznek, vagy
szerveznek egy kisebb jótékonysági
rendezvényt.

Szervezz a csapatodnak egy Yuppisztikus családi napot, gyermeknapot
vagy egy csapatépítőt. Mindezek
lehetnek online vagy ofﬂine, a
táborunk helyszínén vagy egy, a cég
által választott helyszínen.

Több információt a támogatási lehetőségeinkről, a www.yuppicamp.ro
oldalon találsz a Támogass -> Vállalatoknak menüpont alatt.
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László Zsuzsa – elnök
Kónya Zsuzsánna – ügyvezető igazgató
Kocsis Kincső Hanna – szakmai igazgató
Molnár Judit – pénzügyi igazgató
Borangic Teodora – irodai munkatárs

EGÉSZSÉGÜGY

Dr. Korodi Melinda
Dr. Gál Tünde

PROGRAMSZERVEZÉS

GYEREKSZERVEZÉS
Bakó Anna Eszter
Ferencz Gizella
Fülöp Júlia
Nám Evelin
Csíki Dorottya

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

KÉPZÉSSZERVEZÉS

Maxim Orsolya

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

ADOMÁNYSZERVEZÉS
Pauleti Florina
Horváth Enikő
Nagy Sarolta

KOMMUNIKÁCIÓ
Dora Mircea-Radu
Nagy Kinga

Kelemen Orsolya

A Yuppi Tábormozgalom
Egyesület 2020-as Éves Jelentés

Kiadó: Yuppi Tábormozgalom Egyesület
Szerkesztő: Mircea-Radu Dora, Nagy Kinga
Grafika: Bán Barna
Fényképek: Váczi Roland, Kiss Gábor, Fábián István, Hadnagy
Zsuzsanna, Hunyadi Brigitta, Laczkó Benedek Szidónia,
Pauleti Florina, Vígh László, Zöld Levente, Bán Barna,
résztvevők személyes arhívuma
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Yuppi Tábormozgalom Egyesület

IBAN
RON: RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01
OTP Bank, Kolozsvár

1989 December 21
sugárút, 63 szám, 3-as
lakrész, Kolozsvár

office@yuppicamp.ro

www.yuppicamp.ro

Yuppi Camp

@yuppicampromania

Yuppi Camp

