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Tudjátok, hogyan éreztünk mi, 
szülők? Mintha visszatértünk volna a 
gyári visszaállításokhoz. A gyerekek 
szempontjából pedig… tiszta szívből 
mosolyognak! - Családi táborban 
résztvevő család

“

“

“

Kislányunk, Carina, aki már nyolc 
éve diabéteszes még soha nem 
vett részt hasonló táborban. 
Minden tevékenységet imádott – az 
evezést, a mászást – és nagyon sok 
olyan gyerekkel barátkozott össze, 
akik hasonló szenvedésen mennek 
keresztül. Minden bizonnyal 
szeretnénk önkénteskedni a 
táborban! - a Coteanu család  

“
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Kedves Yuppi  
Családtagok!

2021-ben tíz éves lett a Yuppi! Mit jelent ez a tíz év? 
Egyeseknek a számokat: az 1266 krónikus beteg gyerek és 
családtagja, aki részt vett a 25 ingyenes Yuppi táborban 
és a 11 online foglalkozáson/táborban, az 1116 önkéntes 
támogatásával 2011-től mostanig. Másoknak a tábori 
élmények vagy a táborban kötött életre szóló barátságok 
jutnak eszünkbe. Ismét másoknak azok jutnak eszünkbe, 
akiket elvesztettünk: akikkel boldog perceket töltöttünk együtt 
egy nyáron a tó partján, viszont most már a felhők felülről f igyelik 
a táborban mókázó gyerekeket. Egy dologban viszont biztos vagyok: 
hogy eszünkbe jut az a lelki gyógyulás, amely a táborozóinkban a Yuppiban töltött percekkel 
indul el, és amely erőt ad nekik a mindennapi harcaikhoz.

A f izikai fájdalom és a kórházban töltött napok nehézségeit csak tovább tetézi az, hogy a krónikus 
beteg gyerek lelkét az elszigetelődés is nyomja: a meg nem értés, a tanárok és osztálytársak 
általi kiközösítés, a „neked nem szabad” kezdetű mondatok. A Yuppiban pár napra átvállaljuk a 
betegséggel járó terhet a gyerek és szülei válláról, a beteg gyerek önfeledten játszhat, végig mászhat 
a burma-hídon és lovagolhat, akárcsak egészséges társai - mindezt egy olyan közösségben, ahol 
nem ő a furcsa gyerek, hisz mindenki olyan, mint ő. Tíz év alatt folyamatosan ezt tettük, és tesszük 
ma is. Építettünk és bővítettünk. Mert a Yuppi család ereje megtart mindenkit, aki benne van.

Egyre több táborozó fogadására készültünk fel, egyre több különböző féle betegségű gyereket 
láttak el tábori orvosaink, az ország egyre több szegletéből jöttek hozzánk táborozni, és az online 
világ lehetőségeinek köszönhetően átléptük az ország határait is.

De nem tettünk eleget. Mert minden gyermeknek jár a gyermekkor! És még nagyon sok krónikus 
beteg gyereknek van hasonló támaszra szüksége!

Hálásak vagyunk minden Yuppi Családtagunknak - támogatónknak, partnerünknek, 
önkéntesünknek és orvosunknak -, akik időt, energiát, anyagi forrásokat mozgattak meg a 
krónikus beteg gyerekek és családjaik életének megváltoztatásáért. Az elmúlt tíz év alatt együtt 

gyógyultunk és gyógyítottunk, életre szóló élményeket írtunk egymás szívébe. 
És azt, hogy tényleg minden gyermeknek járjon a gyermekkor csak 

együttes erővel érhetjük el a jövőben is! Tartsatok velünk!

Kónya Zsuzsánna
Ügyvezető igazgató 
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Ha egy gyermeknél krónikus betegséget 
diagnosztizálnak, a család mindennapi élete 
gyökeresen megváltozik. A betegséggel együtt 
élni egy új életet jelent, egy másfajta életet, egy 
nehezebb életet mind a gyermek, mind a szülők 
számára. A mindennapi apró örömök helyét a 
tehetetlenség, a félelem és a szorongás veszi át – 
nem tudják, mit hoz a holnap, hiszen a krónikus 
betegek soha nem gyógyulnak ki betegségükből 
–, a gyermek testi és szellemi fejlődését pedig a 
társadalmi elszigeteltség és a túlzott gondoskodás 
akadályozza. 

Romániában évente körülbelül 400 gyermeknél 
diagnosztizálnak rákot, az Országos Rák 
Nyilvántartási Rendszer szerint 70%-uk gyógyul 
meg. Az Egészségügyi Minisztérium adatai 
szerint országszerte körülbelül 4000 inzulinfüggő 

diabéteszes gyermek van. Az egyéb ritka 
autoimmun betegségekben, például fiatalkori 
ízületi gyulladásban, cöliákiában, asztmában, 
hemofíliában stb. szenvedő gyermekek száma 
nem ismert, mivel a nekik szánt orvosi és 
pszichoszociális szolgáltatások kevéssé fejlettek. 

A kezelések és a gyakori kórházi látogatások 
okozta traumát, az aggodalmat és a krónikus 
betegségtől való mindennapi függőséget 
szakszerű terápiás szolgáltatások segítségével 
lehet leküzdeni, amelyek az állandó orvosi ellátás 
mellett a gyermekek és családjaik ellenálló 
képességének növelésére összpontosítanak. Ilyen 
szolgáltatásokat kínál a Yuppi Camp - INGYENES 
terápiás táborokat és tevékenységeket. Mert 
minden gyermeknek jár a gyermekkor. A betegség 
miatti aggodalom nélküli gyermekkor. 

Mit jelent   
  krónikus 
betegséggel   
       élni?

A betegség elrabolja a gyerekkort. 
Segíts visszaadni ezt azoknak 
a gyerekeknek, akiknek nagy 
szüksége van rá! 
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Júlia története. 

Amikor a test 
eltűnik,
de a lélek 

meggyógyul.
Amikor visszatekintünk a Yuppi Camp elmúlt 
10 évére mindig a táborban mosolygó beteg 
gyerekekre gondolunk. Ugyanakkor ahhoz, 
hogy tudjuk milyen irányba haladunk az 
elkövetkezendő 10 évben, nagyon fontos, hogy 
a mosolyok mögé nézzünk, a sötét napokra 
és a krónikus beteg gyerekek és családjaik 
szívszorító realitására. Egy ilyen történetet írt 
le Zsuzsa, a Yuppi tábor táborvezetője.

Júliát 2015-ben ismertem meg, az első olyan 
élményterápiás Yuppi táborban, amit rákbeteg 
és más autoimmun betegséggel élő fiataloknak 
szerveztünk. Hosszú, szőke haj, nagy barna szemek. 
Amikor rövid farmernadrágot viselt, látszott, hogy 
nagyon sokat fogyott, valószínű a kezelés miatt. A 
jobb karján egy hosszú heg volt látható.

Emlékszem az önkéntesek napi megbeszélésére, 
ahol arról meséltek, hogy az íjász foglalkozáson Júlia 
először nem tudott az íjjal lőni, mert nem tudta azt 
függőlegesen tartani, mint a többiek. Nem tudta úgy 
csavarni a csuklóját, mint a többiek, a műtét miatt. 
De együtt rájöttek, hogy vízszintesen is tud lőni!

Júlia csendes volt, visszafogott, de olyan nyugalmat 
árasztott, ami köréje vonzotta a lányokat. Ő volt a 
legnagyobb a csoportban – kicsivel fiatalabb volt, 
mint 18 éves –, a nap mint nap tökéletesen felvitt 
sminkje pedig még érettebbé tette.

Magamban megfogalmaztam a tábor végéig 
teljesítendő célt: hogy legalább egyszer láthassam 
Júliát felszabadultabban, nyitottabban, fülig érő 
mosollyal vagy hangosan nevetve!

Évek múlva, a róla készült mosolygós képek 
tanúskodnak azokról a napokról. Egy nap 
Facebookon átküldtem neki egy álláshirdetést, 
amire megfelelőnek tartottam, de valaki más 
válaszolt: „Sajnos Júlia már fent van az égben. Júlia 
édesanyja vagyok.”

Három nap múlva a temetőben találkoztam az 
édesanyjával. Júliának vittem egy nagy fehér 

virágcsokrot, az édesanyának pedig egy kis 
borítékot. Amint kinyitotta könnyek csorogtak végig 
az arcán. A borítékban fényképek vannak. 

Júlia a lányok között, mosolyogva. Júlia belemerülve 
a fazekasságba, könyökig tele agyaggal, smink 
nélkül. Júlia íjászat közben, nagyon koncentrálva, 
vízszintesen fogva az íjat. Júlia a táborból való 
búcsúzáskor: egy sor fiatallal és önkéntessel 
pacsizva, rózsás arccal, fülig érő mosollyal.  

Az orvosok nem tudták megmenteni Júliát. A 
Yuppi Camp nem is álmodott erről. De ott voltunk 
mellette a táborban és gondoskodtunk arról, hogy 
mosolyogjon, hogy élvezze az életet. Több olyan, 
Júliához hasonló gyermek van, akiknek szüksége 
van arra, hogy érezzék, élnek: hogy örülhessenek, 
hogy nevethessenek, hogy futhassanak. 

 A Yuppi Camp évente 100 krónikus betegségben 
szenvedő gyermeknek biztosít ilyen élményt. A 
táborban nem minden gyermek szenved, mint 
Júlia, egy végstádiumban lévő diagnózistól, de 
mindannyian krónikus betegek, és ebben az 
egész szenvedésben szükségük van egy-egy friss 
lélegzetvételre. 

*Júlia egy álnév a személyazonosság védelme érdekében.

Júlia története. 

Amikor a test 
eltűnik,
de a lélek 

meggyógyul.
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AJÁNDÉKOZZUNK EGYÜTT OLYAN ÉLMÉNYEKET, 
AMELYEK ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK! Légy a 
Yuppi Camp mellett az elkövetkezendő években is.



      Mi is 
a Yuppi    
   Camp?



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 rákbeteg, diabéteszes vagy más 
autoimmun betegséggel élő gyermekeknek 
és családjaiknak biztosítanak élményterápiás 
programokat.

2011 óta táborainkban eddig 1.266 gyerek és szülő 
vett részt az ország minden részéből. 

ALKALMAZOTT MÓDSZER
Az első olyan romániai szervezet vagyunk, 
amely a forradalmian új élményterápia/terápiás 
rekreáció módszerét használja, amely számos 
szempontra van pozitív hatással, többek között a 
gyerekek önbizalmára és függetlenségére.

HELYSZÍN, IDŐSZAK, 
IDŐTARTAM
A kiépített és jól felszerelt, évente bérelt 
táborhelyünk Mezősályi falu szélén, Maros 
megyében található. Itt évente három vagy 
akár négy tábort szerveztünk: diabéteszes 
kisgyermekeknek, diabéteszes fiataloknak, 
rákbeteg vagy autoimmun betegségben 

szenvedő gyerekeknek és fiataloknak, illetve 
rákbeteg gyerekes családoknak. 

2021-ben 2 családi tábort szerveztünk. Az 
elsőt diabéteszes gyermekek és családjaik, 
a másodikat pedig rákbeteg és autoimmun 
betegségben szenvedő gyermekek és családjaik 
számára. A tavalyi táborokban 49 családot 
tudtunk fogadni, de a regisztrációk száma a 
vártnál jóval magasabb volt. Ezért az ősz elején 
egy családi hétvégét is szerveztünk, a Yuppi 
Family Weekend-et. Összesen 25 résztvevőnk 
volt ezen a hétvégén: 8 diabéteszes gyermek és 
családjuk.

SZAKSZERŰ SEGÍTSÉG
Táborainkban a gyermekek mellett folyamatosan 
jelen vannak az önkénteseink, az egészségügyi 
személyzet, valamint a szervező csapat tagjai.

A táborozó gyermekeket orvosok toborozzák.  
2021-ben a Yuppi táborokban a gyerekek és 
családjaik mellett összesen 84 önkéntes vett 
részt, akik folyamatosan ott voltak a családok 
mellett, segítettek nekik legyőzni félelmeiket és 
újra felfedezni erősségeiket.  
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A Yuppi táborok ingyenes élményterápiás tevékenységeket 
biztosítanak rákbeteg, diabéteszes vagy más autoimmun betegséggel 
élő gyermekeknek, fiataloknak. 
Kezdetektől fogva egészen 2019-ig, valamint 2021-ben a Yuppi táborok 
helyszíne a Maros megyei Mezősályi volt, 2020-ban a járványügyi 
helyzet miatt táboraink az online térbe költöztek át.

http://tabarasaulia.ro
http://tabarasaulia.ro


“Nagyon szerettem az Online Yuppi Campet! 
Interaktív és pihentető volt! Nagyon jól 

szórakoztam! Nagyon köszönöm mindenkinek!!! 
Abszolút minden, amit csináltam és láttam, olyan 
érzést keltett bennem, mintha a Yuppi táborban 

lennék, jó emberek, orvosok és nagylelkű barátok 
között!” 

– Ale, 16 éves

“A játék folyamán leginkább az tetszett, ahogy 
a gyerekeim egy csapatként dolgoztak össze. 

A kisfiam (ő a diabéteszes) nem szereti, ha 
fotózzák, azonban segített a kistestvérének, hogy 
beöltözzön: logónak vagy éppen varázspálcának. 

Nagyon jól esett látni, hogy mennyire elmerültek a 
történetbe.” 

– Ramona, egy 12 éves kisfiú és 
egy 5 éves kislány édesanyja

Az Online Yuppi abból az igényből született 
hogy szerettünk volna közel lenni az elszigetelt 
gyermekekhez és családjaikhoz, hogy 
megkönnyítsük számukra a pandémia miatt 
kialakult bizonytalan időszakot, hogy egy kis 
felszabadulást nyújtsunk egy nagyon nehéz 
időszakban. Miután 2020-ban kizárólag 
online találkoztunk a gyermekekkel, 
rájöttünk az online tér nyújtotta lehetőségek 
sokaságára. Rengeteg olyan gyermek 
otthonába jutottunk így el, akik egyébként 
nem jöhettek volna el a táborainkba, mert 
még nincsenek meg a fizikai biztonságukat 
garantáló orvosi protokollok.

A Yuppi érzés a diaszpórában élő gyere-
kekhez és a kórházban fekvő gyerekekhez 

is elért, akik kórházi ágyukból játszottak velünk.

Az online rendezvénysorozatot 2021-ben Yuppi 
Online Adventure néven folytattuk, amely négy 
online tevékenységből állt: Time Travel, Sahara 
Mission 6.5, Heroes’ Games és Forest Games. 
Ezeken összesen 104 gyermek és tinédzser vett 
részt. 

Az online tevékenységek az offline élményterápia 
elveire és lépéseire épültek. A résztvevőknek 
számos kihívásokkal tele játékokat készítettünk 
elő, amelyek kizökkentették őket a 
komfortzónájukból és amelyekben használniuk 
kellett a kreativitásukat és bátorságukat, 
sikerélményben volt részük, rengeteget nevettek 
és barátságokat kötöttek. A Manók végig ott 
voltak mellettük a játék folyamán, támogatták 
és bátorították a gyerekeket és fiatalokat. 

A gyerekektől és a szülőktől kapott üzenetek azt 
mutatják, hogy a Yuppi online tevékenységekben 
való részvétel nagyszerű élmény volt a gyerekek 
és a családok számára, segített nekik feldolgozni 
a világjárvány okozta elszigeteltség érzését, 
kizökkentette őket a mindennapi rutinból és új 
reményt adott nekik.

   Mit jelent az
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Yuppi
Camp?



2021-ben 10 éves lett a Yuppi Camp! 2011-ben egy hatalmas álomból és rengeteg reménységgel 
megszületett az első Yuppi tábor. Tíz év alatt 1266 gyermek (és szülő) az egész országból, 6 féle 
betegséggel, 1116 önkéntes és 96 orvos segítségének köszönhetően vehetett részt élményterápiás 
tevékenységeken és ingyenes táborainkban. 

A fontosabb dolgok azonban túlmutatnak a számokon:

*Éva, Octav és Ioana álnevek a személyazonosság védelme érdekében.

Gratuláltunk Évának*, egy diabéteszes és 
gluténérzékeny kislánynak, aki egy másik 
kislány bátorítására, annak ellenére hogy 
egész nap nem evett szinte semmit, egy 
egész tányér, kettejük számára külön 
elkészített levest vacsorázott;

Megtapsoltuk Octavot*, aki sokízületi 
gyulladása miatt hátprotézist viselt, 
fáradtságtól és büszkeségtől izzó arccal 
azonban sikerült megmásznia a mászófalat;

Örültünk akkor, amikor Ioananak* sikerült 
célba lőnie, még akkor is, ha vízszintesen 
tartotta az íjat, mert egy tumor-eltávolítási 
műtét miatt nem tudta forgatni a karját és 
egyesen tartani az íjat.

Rengeteg megható és hihetetlen pillanatot 
éltünk át szuperhőseinkkel együtt, akik nap 
mint nap együtt élnek betegségükkel.
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A 10 éves jubileum alkalmával rengeteg vidám és 
szórakoztató tevékenységet ajándékoztunk – mi 
cukiságoknak neveztük ezeket –, olyan kreatív 
évfordulós kampányokat és meglepetéseket, 
amelyeket a Yuppi Camp barátaival osztottunk 
meg.  

Yuppi himnusz – Koszorus Krisztina – Koszika 
és Szász Csaba művészekkel működtünk 
együtt, hogy megszülethessen a Yuppi 
himnusz. A videoklippet a What’s in the Box 
Production készítette. Nagyon vidám, színes 
és érzelmekkel teli himnusz lett.

Yuppi 10 Tunes – A Yuppi Tábor zenei 
tehetséggel rendelkező önkénteseinek – 
Balás Botond, Fábián István, Fábián Lehel, 
Molnár Tímea, Nagy Izabella, Somai Zoltán, 
Székely Norbert – koncertje. A dalokat a 
marosvásárhelyi NoiseBrush stúdióban 
rögzítették Kacsó Tibor gondos irányításával. 
A videóanyagot Szigeti Szenner Szilárd - Pixel 
Bridge - és Kibédi Levente - NovaCore-Tech 
készítette. 

Online Yuppi Gym alkal- 
makat szerveztünk  
Benedek Ildikó önkén-
tesünk segítségével. 

Yuppi Playlist – zenei 
ajándék, amelyben azo-
kat a dalokat gyűjtöttük 
össze, amelyek egy tábori 
nap különböző pillanatai-
ban szóltak: ébredéskor, étkezéskor, gyülekezőkor, 
a tábori tánc alatt, a vércukorszint méréskor. 

Magic Tricks – Eduard și Bianca segítségével 
online bűvész trükköket oktató alkalmakat 
szerveztünk. 

Mesés Yuppi – a Yuppi Camp barátait Yuppi 
önkéntesek kalauzolták a mesék világába 
online felolvasások alkalmával.

Yuppi - Yump – barátaink a  YUMP-tól, Daiana és 
Dani energikus tornagyakorlatokat tartalmazó 
videót készítettek minden Yuppi Camp barát 
számára

Arról álmodunk, hogy az elkövetkezendő 10 évben 
még több krónikus beteg gyereket tudjunk a saját 
táborhelyünkön fogadni, ahol lesz egy hatalmas 
tó és egy adrenalin park. Arról álmodunk, hogy 
lesznek tavaszi, nyári, őszi táboraink. Arról 
álmodunk, hogy egész évben tudjuk segíteni 
a gyerekeket, hogy táborainkba kerekesszékes 
gyerekek is jöhetnek, hogy kórházakban is tartunk 
élményterápiás foglalkozásokat.

Arról álmodunk, hogy a Yuppi Tábor túllépi a 
táborhely határait, elindul a nagyvilágba: lesz 
egy saját dietetikus cukrászdánk, amelynek 
jövedelmét krónikus beteg gyermekek 
támogatására fordítjuk, lesz egy tematikus 
podcastünk, amelyben a krónikus betegségekről és 
élményterápiáról beszélgetünk, valamint kialakul 
egy felnőtt közösség azokból az emberekből, akik 
gyerekként részt vettek a táborainkban.

Gyülekező TábortáncÉbresztő
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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 gyere-
kek önbizalmát, és belső erő-
forrást nyújtanak a betegséggel 
folytatott küzdelemben.

Mi történik a 
táborban? 

“Nagyon féltem, hogy felborul a 
kenu és beesek a vízbe, azonban 
az evezős Manónak köszönhetően 
nem történt semmi, hiszen 
elmagyarázta, hogy mit csináljak.”

“A Yuppi 
táborban a 

legszebb pillanat a 
mászáskor volt, amikor 
sikerült felérnem a fal 
tetejére, bár először fel 
akartam adni. A Manók 
ott voltak mellettem, 

és mindvégig 
támogattak.”

”A 
kedvenc 

pillanatom a tábor végi 
fotókollázs volt, nagyon 

jól esett visszanézni 
az összes szép 
pillanatot.”

”Mindig 
is szerettem volna 
kipróbálni az íjászatot, most 
sikerült és nagyon büszke 

vagyok magamra!”

”A barátaimnak 
a megtanult 

varázs trükkökről 
mesélek majd.”

”Eddig nem 
hittem volna, hogy 

színészkedni fogok.” 

“Nagyon sok új dolgot fedeztem fel a táborban, 
mint például a táncot, hajpántot készítettem a 
lovacskának, amit fel is tettem neki, indiánhajpántot 
is készítettem és pólót is festettem.” 

”Azt mesélem majd a 
barátaimnak, hogy színpadon 
énekeltem és nagyon szerettem.” 

“A legcsodálatosabb 
pillanat az volt, amikor 
Sántin lovagolhattam. 
Boldog pillanat 
volt, hogy végre 
lovagolhatok. 
Hiányozni fog 
Sánti.”
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Az élmény-
terápia

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.

Ezen tábor típus kialakítását Paul Newman 
színész kezdeményezte 1988-ban. Számos 
élményterápiás tábor létezik Európa-szerte, 
amely több mint 40 különböző típusú krónikus 
betegséggel élő gyermeket fogad. 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 is. A módszernek megfelelően 
a tábor programját úgy alakítottuk ki, hogy 
ez intenzív, magával ragadó, ugyanakkor 
szórakoztató is legyen.

SeriousFun Children’s  Network & 
American Institutes for Research KUTATÁS
Az American Institutes for Research által a Serious Fun Children’s Network-kel együttműködve végzett 
új, 2021-es tanulmány – az első a maga nemében – az élményterápiás táborokban való részvétel 
befolyását és tartós hatását vizsgálta. A kutatásban 2.200, 17 és 30 év közötti, volt SeriousFun táborozó 
vett részt. Több mint 80%-uk arról számolt be, hogy a táborban szerzett tapasztalataik fontos szerepet 
játszottak olyan készségek fejlesztésében, amelyeket később tinédzserkorukban vagy felnőttként 
használtak. Íme az eredmények:

86% 
-uk esetében a tábor 

hozzájárult az identitá-
suk kialakulásához.

90%  
-uknak nőtt az új 
dolgok kipróbálá-

sa iránti vágya;

86% 
-uk empatikusabb 

és együttérzőbb 
lett;

85% 
-nak nőtt az 
önbizalma;

82%  
-uk könnyebben  

alakít ki  
kapcsolatokat;

84% 
-uk lett ki-

tartóbb;

88% 
-uk jobban 

megbecsüli a 
sokféleséget;
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A Yuppi Táborok intenzív önkéntes-
élményt nyújtanak. Az önkénteseket egy jól 
meghatározott kritériumrendszer szerint 
választjuk ki, a táborok előtt pedig két 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. Ők azok, 
akik motiválják a gyermekeket, hogy átlépjék 
saját határaikat és maximálisan biztonságos 
környezetben új dolgokat próbáljanak ki. 

Az önkénteseket manóknak nevezzük, hisz a 
táborok alatt ők a gyerekek bizalmas barátai, 
akik csodálatos módon mindig a közelben 
vannak és készenlétben állnak.

   A Yuppi 
önkéntesei 

„Szerintem 
a Yuppi táborban 

önkénteskedni az a tapasztalat, amit nem 
tudsz elfelejteni, mert akarva-akaratlanul 
lelkileg is belefonódsz. A Yuppi egyedi hely, 
különleges, odaadó emberekkel, akik 
a gyerekek mosolyából táplálkoznak, 

tapasztalatból pedig azt tudom mondani, 
hogy ez a legjobb fizetség.”  

       - Florina, HáziManó

„Önkéntes 
vagyok. Büszke 

vagyok. Azért térek 
vissza a Yuppi táborba 

újra és újra, mert szeretek 
a gyerekekkel játszani és 
szeretem azt látni, hogy játék 
közben mennyit fejlődnek. Jó érzés motiválni 
őket és még jobb látni azt a pillanatot, amikor 
valami csínytevésen törik a fejüket, mert olyankor 

látszik igazán, hogy a hátuk mögött hagyták a 
mindennapok gondjait. Jó érzés adni! És kapni 

is - mosolyokat, öleléseket, barátokat.”  
- Brigi, evező-programos önkéntes

A gyermekek mellett állnak:

HáziManók – egész nap a gyerekek mellett 
vannak, szelíden felébresztik reggel, elkísérik az 
étkezésekre és a tevékenységekre, motiválják és 
meghallgatják őket;

MenőManók – ők felelősek a mozgalmas és 
kreatív tevékenységek levezetéséért, tanítják 
és irányítják a gyerekeket, este pedig jelmezbe 
öltözve szórakoztatják őket;

DokiManók – ők biztosítják a gyerekek 
egészségügyi biztonságát.
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”A tábor elején odajött hozzám egy anyuka a gyerekével, aki négy napja kapta meg a vércukorszint-
érzékelőjét, és nem tudta, hogyan kell ezt beüzemelni. Nagyon aggódott, hogy ki fogja feltenni 
az érzékelőt a gyerek karjára, mit is kell csinálnia. Odafordulok hozzá, és azt mondom, nézze, 
nekem is van egy! Megkönnyebbülten mondta, hogy nagy kő esett le a szívéről, hogy nem kell 
többé aggódnia, mert bizonyára, mivel magam is diabéteszes vagyok, sok mindent tudok. Igen, 
ez egy boldog felfedezés volt” 

– Mihaela, 
diabetológus szakorvos, a diabéteszes fiatalok  

táborának vezető orvosa.

Mivel a Yuppi táboraiban különböző gyógyít-
hatatlan beteg gyermekek vesznek részt, az 
egészségügyi ellátás elsődleges fontosságú 
számunkra. 

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, közbelépnek, ha szükséges, 
természetesen a fehér köpeny nélkül. 

Egy-egy tábori orvos – a gyerekek kezelőorvosa 
által kitöltött, személyre szabott kórlap alapján 
– a tábor kezdetétől a végéig 8 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 étel-érzékenysége 
van: pl. glutén vagy laktóz érzékenység, esetleg 
más élelmiszer-allergiák.

Mindemellett a toborzási folyamatban 96 orvos 
segít országszerte.

Egészségügyi ellátás a 
táborban

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

2021 
számokbanrésztvevő

önkéntes

49 család

35 diabéteszes gyerek

14 rákbeteg vagy  
autoimmun betegséggel 
    élő gyerek

169

84

betegség- 
típus, 
amelyekhez 

az élményterápia 
módszerét alkalmazzuk: 
rákbetegség, diabétesz, 
sokízületi gyulladás/

gyerekkori reuma 
(JIA), cöliákia

4

2.468 
evezés 

876 
mosolygós 

fénykép

75 
jelmez

1.005 
megmászott 

méter

14.460  
tánclépés

Mennyibe került mindez a résztvevőknek?

0 lejbe.

      online 
élményprogram
4
104 résztvevő 
47 önkéntes 
4 betegségtípus, amelyekhez  
az élményterápia módszerét  
alkalmazzuk 

2
tábor

családi 
hétvége 1
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Szaladtunk a Virtuális
Maraton 2.0-án
Áprilisban több mint 20-an vettünk részt 
a kolozsvári Virtuális Wizz-Air Maraton 2.0 
versenyen, amelyet barátaink a Runners 
Clubtól szerveztek! Együtt több mint 4.000 
lejt gyűjtöttünk az ingyenes Yuppi táborok 
szervezésére.  

“Tavasszal életem legjobb 10 km-ét szaladtam! Sikerült magamnak és a barátaimnak is 
bebizonyítanom, hogy tudok szaladni, ezáltal pedig krónikus beteg gyerekeken segítettem.”

A Yuppiért tekertünk a Tekerj egy jó célért! eseményen

2021 tavaszán és őszén több mint 70 kerékpáros, köztük a Lynx Solutions és az Eastride munkatársai is, 
részt vettek a  Marosszéki Közösségi Alapítvány által Marosvásárhelyen szervezett Tekerj egy jó célért! 
kampányban. Az esemény során két hihetetlen dolog történt: az Eastride csapat 7 futára Nagyváradról 
és Kolozsvárról biciklizett le Vásárhelyre, és 3 olyan család is benevezett az eseményre, tudtunk nélkül, 
akik a Yuppi táborban ismerkedtek meg egymással. Az egyik család 130 km-t utazott az autóhoz 
rögzített és a csomagtartóban lévő 5 kerékpárral, hogy a család mind az 5 tagja tekerhessen, a tábori 
barátaikkal együtt, hogy még több családnak lehetőséget adjanak arra, hogy megtapasztalhassák a 
Yuppi tábor gyógyító élményét!

Események és 
kampányok
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           Jó hullámokat vetettünk a nagyváradi Swimathon versenyen
A 2021. augusztusi nagyváradi Swimathon versenyen 21 úszónk volt! Azok között, akik a Yuppi Camp 
javára úsztak, három olyan csapat is volt, akik a SMA Metalltechnik Oradea, a Flipsnack és a CargoTrack 
- GPS Monitoring alkalmazottai közül álltak össze, akik amellett, hogy velünk úsztak, a krónikus beteg 
gyerekek javára is adományoztak. 

... és a kolozsvári Swimathon versenyen 
A 7 hihetetlen jótékonysági sportolónak és adománygyűjtőnek Cristina Pîrvvel, a Yuppi Camp 
nagykövetével együtt 16.839 lejt sikerült összegyűjteniük, ezt a Kolozsvári Közösségi Alapítvány 
megduplázta, így a végösszeg nem kevesebb, mint 33.678 lej lett! 

A kolozsvári Swimathon után Cristina emlékeztetett minket, hogy együtt bármire képesek vagyunk! 
“Nagyon jó hírrel jövök, amely örömmel tölti el a szívemet! A jótékonysági sportolókkal és veletek, az 
adományozókkal és szponzorokkal együtt sikerült túlszárnyalnunk az eredetileg kitűzött célt, és több 
mint 18 500 lejes összeget gyűjtöttünk a Yuppi tábor krónikus beteg gyermekei számára! Nagyon 
köszönöm, együtt bármire képesek vagyunk!” 

A vállalatoknak szóló képzéseinkben azokat a 
módszereket és tevékenységeket használjuk, 
amelyek az elmúlt években a legpozitívabb hatást 
gyakorolták az önkéntes csapatokra, valamint 
azokat a tábori tevékenységeket, amelyek leginkább 
hozzájárultak a gyermekek közötti kapcsolatok 
megerősítéséhez, természetesen olyan formában 
alkalmazva, hogy az a felnőttek által is élvezhető legyen. 

A tréningeket olyan Yuppi Camp önkéntesek, képzők 
szervezik, akiknek van tapasztalatuk a beltéri és 
kültéri tréningek, csapatépítők szervezésében. 

KÉPZÉSEK ÉS  
CSALÁDI 

ESEMÉNYEK

2021-ben 7 offline csapatépítőt 
szerveztünk vállalatok számára, a COVID-19 
protokollt követve. Összesen több mint 
270 embert láttunk vendégül 20 képzővel 
együtt:

Egy nagy, négy hétvégére felosztott 
szabadtéri csapatépítő egy kolozsvári 
IT-s cégnek a mezősályi táborhelyen, 
ahol a résztvevőknek alkalmuk volt 
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belekóstolni a tábori élményterápiába: 
olyan tevékenységeken vettek részt, mint az 
íjászat, magaskötélpálya-mászás és evezés, 
de különféle ismerkedős és csapatösszerázó 
játékokban is;

„ A Codespring csapat számára  
tervezett tevékenységek igazi 
csapatépítő jellegűek voltak. A 
tevékenységek során lehetőségünk 
volt javítani és fejleszteni a 
kommunikációnkat és a csapatmunkát, 
de sokat tanultunk magunkról is. 
Nekem például segítettek megedzeni 
a rugalmasságomat és növelni a 
kollégáimba vetett bizalmamat. Újra 
egy közösség tagjának érezhettem 
magam, és biztatást és segítséget 
kaptam ahhoz, hogy szembenézzek a 
személyes problémáimmal is.” 

- a Codespring csapatának szervezett 
tevékenység résztvevője

Egy napos csapatépítő az Octopus kreatív 
kommunikációs ügynökség csapatának. 
Ennek a fiatal csapatnak egy olyan 
programot raktunk össze, amely először 
jégtörő játékokból állt, majd a hangsúly 
a csapatmunkára, kommunikációra, 
együttműködésre és motivációra került át;

„A nap végi visszajelzésekhez érve, 
összehasonlítva a résztvevők nap 
eleji és nap végi hangulatát, (…) újból 
azt éreztem, hogy az élményterápia 
működik a Yuppi világán kívül is.” 

- Henrietta, Yuppi Camp tréner 

Szeptember utolsó hétvégéjén a Kolozsvár 
melletti Bonchidán és a Maros megyei 
Nyárádszentmártonban voltunk, ahol 
íjászkodtunk, ismerkedős, motivációs 
és együttműködési játékokban vettünk 
részt. Az egyik rendezvényt a kolozsvári 
Codespring vállalat alkalmazottai, a másikat 
pedig a marosvásárhelyi SVT Electronics 
vállalat alkalmazottai és családjaik számára 
szerveztük.
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Nagyon örülünk annak, hogy Bogdan Bob 
Rădulescu, színész, aktivista, a Yuppi Camp 
nagykövete elfogadta a meghívásunkat, hogy 
egy videóban meséljen azokról az egészségügyi 
problémáiról, amelyek nagy hatással voltak a lelki 
egészségére is. „Emlékszem amikor segített… 
amikor édesanyám segített felállni az ágyból. És 
én nem akartam (…) Voltak olyan napok, amikor 
már nem akartál harcolni, amikor már nem volt 
kedved harcolni. A fájdalom szörnyű volt.” Bob 
arról mesélt, hogy mi történt az életének egy 
igazán nehéz periódusában, mennyire egyedül 
érezte magát, és mennyire szüksége lett volna 
akkor egy olyan táborra, amilyen a Yuppi tábor. 
Hogy azt érezze, tartozik valahova.

Decemberben Bogdan Bob Rădulescu egy egész 
napot dolgozott a Texas Grill Cluj vendéglőben, 

hogy adományokat gyűjtsön a rákbeteg, 
diabéteszes vagy más autoimmun betegségben 
szenvedő gyerekek és fiatalok javára. Hála 
neki és azoknak a nagylelkű embereknek, akik 
adományoztak és a Texas Grill Clujnak, aki az 
aznapi bejövetelük 15%-át a Yuppi Campnek 
ajánlották fel 3.616 lej gyűlt össze.

BOB  
RĂDULESCU,  

VALLOMÁSOK ÉS CSELEKEDETEK 

Két Kincskereső rendezvényt szerveztünk 
egy informatikai cég számára: az egyiket 
Kolozsváron, a másikat Marosvásárhelyen. Az 
interaktív eseményeket a városok központjában 
tartottuk: a vállalatok munkatársait kis csoportokra 
osztottuk, a központban tett séta során a kollégáknak 
egymással együttműködve egy tematikus 
keresztrejtvényt kellett megoldaniuk, a nap végén 
pedig más szemszögből fedezték fel városukat.

Ki
ad

ás
ok
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https://youtu.be/jgs66Anok3A


* Jelen kimutatás az éves könyvelési zárás 
befejezése előtt készült, következésképpen 

kisebb eltérések lehetségesek.

Köszönjük a belénk fektetett bizalmat! Köszönjük 
a támogatást! Köszönjük azon vállalatoknak és 

magánszemélyeknek, akik 2021-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.
Veletek együtt esélyt tudtunk adni a rákbeteg, diabéteszes vagy más autoimmun betegségben 
szenvedő gyerekeknek és fiataloknak a gyermekkorra – KÖSZÖNJÜK, hogy a  Yuppi Camp nagy 
családjának része vagy!

Bevételek és 
     kiadások
         2021-ben Bevételek

Ki
ad

ás
ok
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7.

856  € 229.355 €

72%

6%

5%
2%

15%

 

Vállalati támogatások: 161.370 €

Önkéntesszervezés: 11.531 €

Egyéb bevételek: 3.765 € 

Működési háttér és adminisztráció: 
26.202 € 

Közösségi
adományszervezés: 
19.855 € 

Magánszemélyek felajánlásai: 35.536 € 

Táborozószervezés:  
21.017 € 

Kommunikáció:  
8.737 €

Vállalati  
adomány-
szervezés:  
70.197 €

Állami támogatások: 11.402 €

Terápiás programok: 13.964 €

Pályázatok: 14.282 €

Egészségügyi háttér: 6.353 €

(iroda bérbe adása, kamatjövedelem)

39%

12%

5%

6%
4%

15%

11%

8%
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Támogatóink
Partnerünk

Kiemelt támogatóink

Fő támogatóink

Unio 
Lunca 
SRL
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https://www.yuppicamp.ro/hu/tamogass/tamogatok/


Szponzorok:

Partnerek:

Power Belt 
Relevance Management
Martplast 
PC House
Goodwill Consulting GWC 
Mendola Group Investment
Powerbelt
Office Depot Service Center 
Primer Electro 
Bio Service SRL
Octopus
SVT Electronics 
Novo Nordisk 
Astormueller 
Bicicletă Fără Pedale 
Romsystems 
Pluridet 
Sika Romania 
Grup Nico Trans Construct 
Affinity Transport Solutions 
Gros Metal 
Aspet Intermed 
InkingBrands
Dacia Asphalt 
Brio Fresh 
Inej Com 
Motoboom 
Vasco Forest 
Profil Import Export 
Win Impex 
Ikon Ideea 
JustRocket 
Flipsnack by Smartware 
Ampa Brothers Group 
Inspire Team Work
Spark Development
Asociația Erdélyi Kárpát 
Egyesület - Kolozsvár 1891
Bendkopp Fasteners Import 
Export 
Ortoprofil Romania 
Zona D 
Servicii Salubritate Bucuresti 
Electra Metal 
Constructii Feroviare Drumuri 
Poduri 

Carbenta - Hyundai Oradea
Pav & Red Cheie Construct 
Super Farm Land 
Dafermann 
Grup NBM Company 
Aluti Agro 
Haz Construct 
Vitalmotor 
Prod Zob Constructii 
Cala-Centrul de Tehnologii Fără 
Săpătură 
Gastrometal 
Food Ex-im Global
Brial Nav Construct 
Elmont Construct 
Epomark-Trade
ITW RM Company 
Simple Support Society 
Kalerno 
Oldmob prod 
Espada Media 
Regional Consulting &  
Management 
Fomco Group
Agricola Beesarsen 
Autoglobal 
Panemar 
Amera Tower 
Vertical Plus 
Pepineria Székely 
Triplast 
Regia Autonoma Ocolul Silvic 
BSB Cars & Parts 
Magnolia Flowershop 
Sandpex 
Medsan 
Yalos Software
Bilancia Exim 
Electroconstructia Elco 
Komarom Trade Invest 
Comiga Prod Impex 
Agmi 
Baupartner Bautechnik 
Landstar Capital 
Inspire Team Work 
Smith And Smith 

Ageximco 
Global Plast 
Grano Agro 
Rotakt 
Lampart 
Random Impex 
F Haus 
Lynx Solutions 
Sylc Con Trans 
Amber Technologies 
Unilux International 
Spearhead Systems 
Central Moreni 
Markberg 
Kolit 
Promoteus Advertising 
Friandise 
Anomissur PRO 
Brutăria TimKo Pékség
Intercom Sarmis 
Tektum Arhitectura & Arta 
Hermann Comimpex 
SMA Metalltechnik 
Tunic Prod 
Direct Call Center 
Alin For You 
Cornelius Energy 
Meze Audio Labs 
Stomater Serv Com 
Artisan Ingredients 
Multigame 
Kreativity
All 4 Instalatii 
AMBO Consulting 
Divas Imperial 
Luyy Serv 
Ralunic 
Unic Com 93 
BlueClick 
Laboratorul de comunicare 
Prefera foods 
Bejön a vidék
Davani Expert 
Industrilight

Fan Courier
ANT
Aprilred
OK Medical
Prodia
Dora Medicals
Synevo

Club Sportiv Academia de 
Volei Pîrv
Privacy Pro
YUMP
EKE
DWNT
RMÜE
ARC

Runners Club
Fundația Comunitară Mureș
Fundația Comunitară Oradea
Salon Stress Away Therapy 
Luana Beauty Salon 
Teresy 
Daisler Print House

Omega Printing House
IVP Design
Octopus
What’s in the Box Productions
Cluj24 
Transindex 
Paprika Rádió
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Nagyköveteink a Yuppi Camp 
ügyének támogatói, azok a közismert 

személyek, akik az üzenetünket 
közvetítik és nagyon sokféle módon 
segítenek: eljönnek a táborba, ahol 

különféle tevékenységeket vezetnek, 
mellettünk állnak az adománygyűjtő 

kampányokban, vagy éppenséggel 
saját, egyedi kampányokat 

szerveznek, akik bemutatnak olyan 
embereknek, akik segíthetnek vagy 
népszerűsítő anyagokat készítenek. 

Cristina, Bob, Mircea, Paul,  
Szabolcs nagyon hálásak  

vagyunk nektek! 

Paul  
   Mureșan

Cristina Pîrv

Bogdan Bob
Rădulescu

képzőművész 

világhírű  
röplabdázó

színész és  
közösségi

aktivista

 Mircea
   Popa

       Tóth
Szabolcs

humorista, 
influencer

humorista a  
Szomszédnéni  

Produkciós Iroda
társulatában
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NAGY
  KÖVE
 TEK

https://www.instagram.com/cristinapirv_
https://www.facebook.com/toth.szabolcs.50
https://www.instagram.com/pauldecapod/
https://www.facebook.com/mirceabravo
https://www.facebook.com/bogdan.b.radulescu


Tetszenek a projektjeink és 
azonosulni tudsz a Yuppi táborok 

szellemiségével? Így járulhatsz hozzá 
te is az élményhez! 

Hogyan 
támogathatsz? 
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MAGÁN-
SZEMÉLYEKANYAGI VAGY TERMÉKBELI

TÁMOGATÁST SZERETNÉK NYÚJTANI

Nem pénzzel támogatnék 

Termékbeli
adomány 

Támogass személyi
jövedelmed 3,5%-ával

Debit Direct 

Készpénzzel vagy
adományozz online
a weblapunkon

SZÍVESEN SZÁNOK IDŐT,
ENERGIÁT AZ EGYESÜLETRE

Jótékonysági
sporttevékenység

Jótékonysági rendez-
vények szervezése

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

Ajándékozd a
születésnapod
a Yuppinak

Önkéntesség

Segítenék
pénzadománnyal

Csak pár perc kitölteni a 230-as nyomtatványt, viszont 
ez nekünk fontos támogatás évről évre. Akkor és úgy támogathatsz minket, amikor 

és ahogy neked a legkényelmesebb.

Támogass minket havi rendsze-
rességgel egy általad kiválasztott 
összeggel.

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

Csatlakozz hozzánk, sportolj és gyűjts 
adományokat a Yuppinak!

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

Sokan pénz helyett szíveseb-
ben segítenek nekünk tárgyi 
felajánlásokkal. 

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

http://www.yuppicamp.ro/hu/tamogass/


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

JOGI
SZEMÉLYEK

Van támogatásra szánt keretünk  
Szponzorizáció

TERMÉKBELI
ADOMÁNYOK

HR és CSR osztályon
keresztül

- ügyfeleknek -
Jótékony célú marketing

NINCS TÁMOGATÁSRA 
SZÁNT KERETÜNK

HR és CSR osztályon keresztül
- alkalmazottaknak - 

Yuppis termékek
(képeslapok, vászonszatyrok)

Önkéntesség Jótékonysági 
sporttevékenység

Csapatépítő / 
családi nap / 

tréningek

Vállalati jótékonysági 
rendezvények 

szervezése

Magánszemélyeknek 
szóló támogatási lehe-

tőségek népszerűsítése 
az alkalmazottak körében 

Jótékonysági partnerünk

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.

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.

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

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

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. 

Havi adomány – támogass minket minden 
hónapban 3 kávé árával, egy teljes éven 
keresztül. Irányítsd át jövedelemadód 3,5%-át 
a 230-as formanyomtatvány kitöltésével. 

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

Szervezzünk közösen jótékonysági rendezvényeket!

http://www.yuppicamp.ro/hu/tamogass/
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GYEREK- 
SZERVEZÉS 
Bakó  
Anna Eszter
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Nám Evelin 
Nagy Iza
Ferencz Gizella
Tóháti Fatime
Petre Mihai Dăian
Alexandra Silion
Puskás Renáta

ÖNKÉNTES-
SZERVEZÉS  
Szabó Georgeta 
Larisa-Anda Stroe 
János Henrietta 
Tímea 
Maxim Orsolya 
Oprișor Kriszta 
Beáta 
Fechită Lujza

ADOMÁNY-
SZERVEZÉS
Horváth Enikő 
Nagy Sarolta 
Andrei Bulearcă
Lorena-Anamaria Cozneac

    PROGRAM- 
    SZERVEZÉS 

Pál Zsuzsánna
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Szabó Linda Tünde

János Zsuzsanna

Gál Ágnes Dóra

Benedek Ildikó

KOMMUNIKÁCIÓ 

Dora Mircea-Radu 
Nagy Kinga
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IBAN
RON: RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01

OTP Bank, Kolozsvár

1989 December 21. út, 
63. szám, 3. lakrész, 

Kolozsvár

office@yuppicamp.ro www.yuppicamp.ro

TabaraYuppi Yuppi Camp@yuppicampromania
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