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



“N-aș fi crezut că Iulia se va cățăra pe peretele de 
alpinism. Am luat o pauză de la activitatea noastră 
doar ca s-o văd și într-adevăr s-a cățărat. M-am 
simțit de parcă pluteam la trei metri deasupra 
pământului. Și Iulia era atât de fericită! S-a văzut 
pe ea că a reușit să facă ceva ce nu mai făcuse nicio-
dată. Am recăpătat o fetiță fericită și veselă.” 

Cosmin, participant în tabăra de familii,  
tatăl Iuliei, bolnavă de artrită juvenilă

“Până acum nu am crezut că o să 
pot să fac o activitate fără grija  
glicemiei copilului meu.” 

Elena,  părinte participant în tabăra de 
familii, mama Deliei, bolnavă de diabet

“Mi-a plăcut fiecare moment din tabără, dar cel 
mai minunat a fost când ne-am legănat în cadrul 

programului de cățărat. M-am simțit ca un po-
rumbel și porumbelul înseamnă LIBERTATE!” 

Ana, participantă, tabără
de diabet pentru copii

“Yuppi este tabăra care mi-a plăcut 
cel mai mult, deoarece aici suntem 

toți la fel și nu există diferențe”

Iulian, participant, tabără  
pentru adolescenți cu diabet. 
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Nu este ușor să scriu despre 2022. A fost un an cu sentimente mixte. 
Am crezut că după pandemie totul va reveni la normal, că vom putea 
începe să lucrăm la visul nostru de a avea propriul nostru loc de 
tabără. În schimb am avut un an dificil, criza ne-a afectat financiar 
și pe noi, iar asta ne întristează. Însă, dincolo de acest lucru, avem 
un sentiment foarte puternic: recunoștința. Recunoștința că vă 
avem alături! Că sunteți cu noi atât în momentele grele, cât și în 
momentele fericite. 

Știind că avem aproape atât de mulți prieteni de suflet, am reușit 
să aducem schimbare, să oferim copiilor bolnavi cronic și familiilor 
lor amintiri de neuitat, zile fără grija bolii, zile în care se pot bucura 
de viață, de copilărie! Asta ne dă putere să continuăm! 

Dar singuri nu putem să facem toate acestea. Avem nevoie de voi să 
redăm copilăria furată de boală. Pentru că toți copiii merită șansa 
la copilărie! 

Ionescu Enikő, directoare executivă

Dragi membri ai  
familiei Yuppi Camp,



Cum este să trăiești 
cu o boală cronică?

intră în
remisie.

În România, anual, aproximativ

400 de copii
sunt diagnosticați cu cancer, iar

70%
*conform Registrului Național al Cancerului la Copil 

*conform datelor Ministerului Sănătății

În România sunt aproximativ 

Viața cu boala înseamnă o nouă viață, o altă viață, o  
viață mai grea atât pentru copil, dar și pentru părinți.

Locul micilor bucurii de zi cu zi este luat de neputință, frică și 
anxietate - nu știu ce aduce ziua de mâine, deoarece bolnavii 

cronic nu se vindecă niciodată din boala lor.

Numărul copiilor cu alte boli autoimune 
rare precum artrita juvenilă, boala celiacă, 

astm, hemofilie etc. nu este cunoscut  
deoarece serviciile medicale și psiho- 

sociale dedicate lor sunt slab dezvoltate. 

4.000

DAR...

de copii bolnavi de diabet,  
insulino-dependenți. 

Dezvoltarea fizică și psihică a copilului este îngreunată 
de izolare socială și grijă excesivă.
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În Yuppi Camp  
boala nu  
este însă  

un obstacol.

Un loc, unde asta se întâmplă, este Yuppi Camp,  
taberele de terapie gratuite de terapie prin experiență. 

„Pentru mine momentul preferat a fost 
când am avut ocazia să cunosc persoane 

precum Heni și Noemi. Ele îmi sunt 
importante, deoarece până acum n-am 
cunoscut persoane care să aibă aceeași 

boală ca și mine.”

”Tabăra Yuppi e un loc magic și  
frumos în care eu personal uit că  
diabetul e o povoară câteodată.”

în tabăra Yuppi 
îți faci prieteni 
care te acceptă 

așa cum ești.

Antonia era cea mai mică din căsuța 3, cea a fetelor 
adolescente din tabăra Yuppi. Are diabet de la 7 ani și 
are și o boală hormonală, ce i-a încetinit dezvoltarea. 
Fiind mai mică, fetele o ignorau: o lăsau pe dinafară 

la activități, nu o includeau în discuții. Dar ori de câte 
ori fetele se machiau între ele, Antonia le ruga să o 

învețe și pe ea. Dorea să facă parte din grup. Până la urmă 
le-a cucerit prin entuziasmul ei, prin îmbrățișările calde și 
sincere, prin grija pe care o purta pentru fiecare în parte.  
La ultima discuție de seară din tabără Alexandra, fata cu  

care a împărțit camera i-a spus  
”fără tine căsuța 3 nu ar fi fost completă”.  

Antonia, bolnavă de diabet, are nevoie să se simtă acceptată. 
Are nevoie să se simtă normală. Să își împărtășească trăirile, 

grijile, fricile cauzate de boală cu prietenii care o înțeleg. 

Boala fură copilăria. Ajută-ne să le-o dăm înapoi 
copiilor care au atât de multă nevoie de ea!



Cesunt
taberele
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Yuppi?
Yuppi Camp este prima tabără din România 
care utilizează metoda revoluționară a terapiei 
prin experiență. Taberele gratuite sunt adresate 
copiilor și adolescenților cu cancer, diabet 
sau alte boli autoimune, precum și familiilor 
lor. Până acum, din 2011, în taberele Yuppi au 
participat 1.483 de copii și părinți din toată țara. 

Suntem prima tabără din România care utilizează 
metoda revoluţionară numită terapie prin experienţă 
(sau recreere terapeutică) cu impact pozitiv asupra a 
numeroase aspecte, inclusiv asupra încrederii în sine 
a copiilor și a gradului lor de independență. 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. În 
cadrul taberelor Yuppi copiii şi adolescenţii cu boli cronice 
sunt implicaţi în activităţi de terapie prin experienţă 
precum alpinism, echitaţie, canotaj, tir cu arcul, lucru 
manual, fotografie, teatru, muzică, trucuri de magie. 

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. 

METODA UTILIZATĂ

https://www.youtube.com/watch?v=AYW6Woj4Gbk


În taberele Yuppi Camp, 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.

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 cancer 
sau boli autoimune, respectiv pentru familii 
cu copii cu cancer. 

În 2022 am organizat 3 tabere și un weekend 
pentru familii. Prima tabără a fost dedicată 
copiilor și tinerilor cu diabet, a doua, în 
premieră în România, copiilor cu cancer 
sau cu boli autoimune cu vârsta între 6 și 18 
ani și fraților lor sănătoși, iar a treia tabără 
a fost destinată familiilor unde copilul 
suferă de cancer sau o altă boală autoimună. 
Weekendul de Familii l-am organizat la 
sfârșit de septembrie pentru copiii bolnavi 
cronic cu vârsta între 0 și 18 ani și familiile 
lor. 

În 2022 în taberele Yuppi alături de copii și 
familiile lor s-au aflat 176 de voluntari care 
au interacționat cu ei constant, i-au ajutat 
să își depășească fricile și să își redescopere 
puterile. De asemnea, în procedura de 
recrutare al copiilor ne bucurăm de sprijinul 
a 96 de medici specialiști din toată țara.  

AJUTOR SPECIALIZAT

LOC, PERIOADE, TIPURI DE TABĂRĂ

https://www.youtube.com/watch?v=TxmNxIvPirU


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

YUPPI 2022 
     CIFRE ȘI  
REALIZĂRI 3 tabere
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217

2

participanți

+ 1 weekend de  
relaxare pentru 

familii

    • Familii - 32
• Copii și adolescenți  
 cu diabet - 66
     • Copii cu cancer sau cu  
 boli autoimune - 44

176
voluntari

    tipuri  
  de boală 
abordate:

activiăți 
online

YUPPI CAMP SINCE 4EVER
28 tabere  

offline1.292
voluntari 1.483

participanți în 
tabere weekenduri 

pentru
familii

2
de tabere și  

activități  
online

1396de medici specialiști 
alături de care lucrăm 
pe perioada recrutării 

participanților

cancer, diabet, artrită juvenilă 
idiopatică, boala celiacă, boala 

Crohn, hipoplazie renală,  
neurofibromatoză

săgeți ajunse  
în țintă

fotografii
cu zâmbete

îmbrățișări costumații
purtate

metri 
cățărați

pași de dans
346 1.375 896 75 1.005 14.460

Cât costă toate acestea pentru participanţi?    0 lei 9

• 79 participanți

• 21 voluntari



EVENIMENTE ȘI CAMPANII 

Yuppi Camp for 
Ukrainian people 

Împreună cu voi, Yuppi Camp a oferit ajutor 
refugiaților din Ucraina a căror viață s-a 
schimbat de pe o zi pe alta din cauza războiului. 
Ne-am implicat prin mai multe acțiuni: voluntari 
Yuppi Camp au fost prezenți la graniță pentru 
a ajuta cu traduceri, am organizat mai multe 
activități pentru copii în Cluj-Napoca și Târgu 
Mureș și am oferit produse specifice – produse 
de igienă personală, produse fără zahăr, lactoză 
sau gluten – refugiaților, în special copii și 
femei care erau în tranzit și au avut nevoie de 
ajutor punctual la graniță. 

“Pe doamna Liliya* nu o aștepta nimeni la 
graniță. A venit singură, cu două valize și un 
singur scop: să ajungă în Spania la nepoții ei. 
Gândul că îi va vedea în curând îi dădea putere să 
zâmbească. Având, însă, probleme de sănătate 
putea călători doar cu avionul deoarece nu ar 
fi rezistat în multele ore lungi în autocar. Deși 

părea neînfricată își făcea totuși griji pentru 
ceea ce urma: cine o va ajuta să își cumpere un 
bilet de avion? Cum va ajunge la aeroport? Oare 
va putea vorbi cu cineva în ucraineană? Ce le va 
oferi nepoților, odată ajunsă acolo?

Când am salutat-o blând într-o limbă pe care o 
cunoaște parcă i s-a luat o piatră de pe inimă. 
Era din nou în siguranță. Am condus-o în 
cortul amplasat de Serviciul de Ajutor Maltez în 
România, i-am oferit un ceai cald și mâncare. A 
fost foarte recunoscătoare. Am ajutat-o să ajungă 
până în Suceava, unde alți voluntari urmau să o 
aștepte și să o îndrume spre aeroport. Înainte 
de a pleca i-am dăruit câteva hăinuțe pentru a le 
duce nepoatelor ei. În îmbrățișarea ei am simțit 
recunoștință”, povestește Natalia, traducătoare 
din/în ucraineană și rusă, voluntară Yuppi 
Camp la Vama Siret. 
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“Am fost la multe evenimente, am întâlnit mulți oameni în calitate de sportiv, 
dar niciodată nu am avut un sentiment ca cel pe care l-am avut când am ajuns 
în tabăra Yuppi. Ochi strălucitori, copii entuziasmați, care ne aplaudau, deși ei 

sunt adevărații eroi.” 

– Emese, ciclist caritabil.

”Nici nu trebuie mai mult decât că ne-am întâlnit cu acei copii pentru care 
am pedalat în cele 4 zile. Sunt sigură că pentru noi toți asta este o satisfacție 

imensă, cu siguranță noi nu vom uita de copiii din tabăra Yuppi.”

–Cristina, Crina și Mara, cicliste caritabile.

OTP Charity Tour
patru zile de ciclism caritabil

4 zile de ciclism, 290 de km parcurși de 29 de cicliști, dintre care 7 au fost cu noi de la start până la 
final,  elevația maximă 717 m, viteza medie între 14-20 de km/h, 11.511 lei donații strânse de către 
cicliștii pentru asigurarea participării gratuite a familiilor la weekendul de relaxare. Acestea sunt 
numerele primei ediții OTP Charity Tour, organizată la sfârșit de septembrie la inițiativa OTP Bank 
România și cu ajutorul Master Ski & Bike Club. 
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https://www.facebook.com/TabaraYuppi/videos/1233830967461761


În luna mai am participat la Fuss NEKI Csík cu o echipă fantastică, care a strâns fonduri în cadrul 
evenimentului sportiv caritabil.

Echipei i s-a putut alătura oricine, din orice colț al lumii, așadar, chiar dacă nu a fost fizic la Miercurea 
Ciuc, l-am avut alături pe unul dintre ambasadorii oficiali ai Yuppi, comediantul Tóth Szabolcs, care 
a inclus o plimbare lungă în timpul turneului lor. Dar am avut participanți și din Londra, Budapesta 
și Sfântu Gheorghe. 

Lali, un vechi amic foto – care a pedalat deja câțiva kilometri înainte de eveniment – ni s-a alăturat 
din Budapesta, și a pedalat în mare stil: ruta lui a fost concepută astfel încât la final să reiasă logoul 
Yuppi. Bori, cea mai tânără ambasadoare Yuppi din toate timpurile, în vârstă de doar un an, a alergat 
împreună cu tatăl său, Levente, voluntar în tabăra Yuppi. Lóri, în vârstă de 12 ani, a fost diagnosticat 
cu diabet anul trecut, așa că l-am avut alături de noi și în tabără, iar la eveniment Lóri a parcurs 
kilometrii stabiliți cu super viteză.  Annabella, o fată ca o zână, pe care am cunoscut-o anul trecut în 
tabără, a venit cu mama ei din alt oraș pentru a se întâlni cu echipa Yuppi și pentru a alerga cu ei, așa 
că a terminat cursa cu un zâmbet mare, de mână cu voluntarii Yuppi Camp. 

Fuss NEKI Csík
mulți kilometri de caritate
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“Eu fac parte de mult din familia Yuppi Camp, am participat de mai multe ori la traininguri de 
leadership care m-au pregătit să fac parte din conducerea taberelor. Atunci am văzut cât de 
eficiente pot fi aceste sesiuni. Cunoscând stilul Yuppi, știind cât de profesioniști sunt trainerii, am 
decis că și echipa firmei noastre ar putea beneficia de asta. Nu m-am înșelat: deja din primele 15 
minute toată lumea a fost foarte deschisă, foarte receptivă și colaborantă. Iar trainerii au făcut 
o treabă excelentă, s-au adaptat foarte repede și ușor la toate situațiile întâmpinate în echipă. 
Efectele trainingului se văd pe echipă: oamenii sunt mai motivați, mai atenți unii cu ceilalți, spiritul 
de echipă este mult mai puternic, iar acum avem în echipă oameni pregătiți să conducă sesiuni 
de feedback cu coechipierii lor. Iar faptul că prin acest training ajutăm copiii cu boli cronice să 
participe gratuit în taberele Yuppi a fost cireașa de pe tort!” 

- Szilágyi Levente, Managing Partner CamelCoding

Traininguri si evenimente 
pentru companii

employer branding teambuilding fun
outdoor

cooperation
communication positive  

feedback
constructive  

feedback
learning

quality time soft skills

Family Day
Gedeon Richter

Ziua angajatului Petry

Leadership training pentru echipa CamelCoding

“Ce bine că am avut ocazia să ne 
cunoaștem mai bine și să râdem 
atât de mult împreună, ca o mare 
familie!”, ne-au mărturisit angajații 
Petry la finalul Zilei angajatului. 
Trainerul nostru, Juckó, le-a 
pregătit celor peste 80 de angajați 
ai firmei jocuri și exerciții prin care 
echipa s-a putut cunoaște mai bine, 
s-a putut conecta.

Petry este un partener de nădejde 
al Yuppi Camp, care ne este alături 
de mult timp și cu care am reușit 
să aducem la viață mai multe 
proiecte, inclusiv teambuildinguri 
și traininguri pentru angajați.

“Ne-am distrat atât de mult cu copiii, că nici nu 
am observat că la un moment dat eram plină 
de lipici și sclipici și vopsele până la coate”, ne 
mărturisește Enikő, directoarea executivă a Yuppi 
Camp, care a participat la activitățile organizate 
pentru angajații companiei Gedeon Richter și 
familiilor lor cu ocazia Zilei Copilului. 

Le-am pregătit participanților diverse activități 
precum bricolaj, lucru manual și un treasure hunt 
potrivit întregii familii. 

Gedeon Richter este un partener de nădejde al 
Yuppi Camp care ne este alături de mulți ani 
deoarece, așa cum spun și ei, împărtășim valori 
comune și cred în cauza noastră.
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Recrutare și management
copii și familii: 42 756 €

Donații individuale, evenimente  
și campanii comunitare: 74 579 €

Finanțări proiecte: 55 453 €

Comunicare: 18 209 €
Programe  

terapeutice: 24 100 €

Administrație
și management:  

40 528 €
Fundraising  
corporativ: 132 985 €

Recrutare și management  
voluntari: 42 915 €

* Această situaţie a fost 
elaborată înainte de a finaliza 
bilanţul contabil, motiv pentru 
care pot apărea mici abateri.
Mulţumim atât firmelor care ne-au 
susţinut în 2022, 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 copilăria fără griji a copiilor bolnavi cronic.

Venituri și cheltuieli

Yuppi Camp
în 2022

Alte venituri: 4 887 € - 1,4%

59,5%

22,6%

16,5%

Venituri

Cheltuieli

333 148  €

304 208  €

Sponsorizări  
corporative și  
servicii pentru  

companii:  
198 229 €

6,0%

14,0%

7,9%

14,1%

13,3%

43,7%

Împreună cu voi am putut să oferim șansa la copilărie copiilor și tinerilor care suferă de cancer, 
diabet sau alte boli autoimune - VĂ MULȚUMIM că sunteți parte a marii familii Yuppi Camp!
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Asistență medicală: 2 715 € - 0,9%  



Cine ne susține
Finanțatori majori

Finanțatori principali
Terran Sisteme 

De Invelitori Srl

Echipamente Pentru 
Constructii SRL

Pieta SRL Unio Lunca SRL

Software Business 
Partner SRL

Eritreea Soft Tegriaxoil SRL

Ex Studio  
NailArt 

Zona D SRL 

Compania de Librării 
București SA 

Partener
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https://www.yuppicamp.ro/sustine-yuppi/sustinatorii-yuppi/


Sponsori

Colaboratori

Erni Development Center Romania Erni Development Center Romania 
Farmec Farmec 
Haz Construct Haz Construct 
EMS Group (EMS Floor Systems)EMS Group (EMS Floor Systems)
BNT SISTEM  BNT SISTEM  
Affinity Transport Solutions SRL Affinity Transport Solutions SRL 
Win Impex SRL Win Impex SRL 
Zaheen Telecom SRL Zaheen Telecom SRL 
Octopus Communications Octopus Communications 
Vasco Forest SRL Vasco Forest SRL 
Viessmann Transilvania SRL Viessmann Transilvania SRL 
Steelcore Steelcore 
Climavent Construct SRL Climavent Construct SRL 
Reo Medical Aparatura Medicala SRLReo Medical Aparatura Medicala SRL
Landstar Capital Landstar Capital 
Aspet Intermed SRL Aspet Intermed SRL 
Electra Metal Distribution SRL Electra Metal Distribution SRL 
Gros Metal SRL Gros Metal SRL 
Inej Com SRL Inej Com SRL 
Taurus Trade SRL Taurus Trade SRL 
Primer Electro / Kocsis Lajos Primer Electro / Kocsis Lajos 
Fischer Fixing Romania SRL Fischer Fixing Romania SRL 
Artisan Ingredients SRL Artisan Ingredients SRL 
Carbenta SRL Carbenta SRL 
Clar Auto Clar Auto 
Food Ex-Im Global/West Jobs Food Ex-Im Global/West Jobs 
Yalos Software Labs SRL Yalos Software Labs SRL 
Oldmob prod Oldmob prod 
Spark Development Spark Development 
Pacovis Romania SRL Pacovis Romania SRL 
Genco 93 SRL Genco 93 SRL 
Teleprecision MTS SRLTeleprecision MTS SRL
Tenahof SRL Tenahof SRL 
Fereastra Geco SRLFereastra Geco SRL
S.C. Instal Grup SRLS.C. Instal Grup SRL
Concept Structure SRL Concept Structure SRL 
Volta Electric SRL Volta Electric SRL 
Agmi SRL Agmi SRL 
Aluti Agro SRL Aluti Agro SRL 
Nett Front SRL Nett Front SRL 
Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL 
Grano Agro SRL Grano Agro SRL 
Lecoimpex SRLLecoimpex SRL
Panagroteh Service SRL Panagroteh Service SRL 
Triplast Triplast 

Fuss Neki & The House
Fundatia Comunitara Mures
Tetarom ParcTetarom Parc
Novis Plaza Novis Plaza 

Cluj Business Campus Cluj Business Campus 
Fundația Autonom Fundația Autonom 
Vivo! Cluj-Napoca Vivo! Cluj-Napoca 
Dreamjobs Dreamjobs 
Teatrul de Nord Satu Mare Teatrul de Nord Satu Mare 

What’s in the Box What’s in the Box 
Runners Club Runners Club 
Octopus digitalOctopus digital
Rubikom Rubikom 
Beanbag Animation StudioBeanbag Animation Studio

Relevance Management SRL Relevance Management SRL 
KBS Sped SRL KBS Sped SRL 
Color Metal Color Metal 
Bicicleta Fără Pedală SRL Bicicleta Fără Pedală SRL 
Epomark Trade Epomark Trade 
PetryPetry
Concept Garden SRL Concept Garden SRL 
Teresy ComservTeresy Comserv
Meze Audio Labs SRL Meze Audio Labs SRL 
Brutăria TimKo Pékség Brutăria TimKo Pékség 
Meze Audio Labs SRLMeze Audio Labs SRL
Flower Shop Solutions/ Flower Shop Solutions/ 
Magnolia Flowershop Magnolia Flowershop 
S.C. Ketos Production S.R.L S.C. Ketos Production S.R.L 
Terra Dent SRL Terra Dent SRL 
Lustro SRL Lustro SRL 
Bellaberg Impex SRL Bellaberg Impex SRL 
Nisempra Electro SRL Nisempra Electro SRL 
Brial Nav Construct SRL Brial Nav Construct SRL 
Prod Zob Constructii SRL Prod Zob Constructii SRL 
Selcar International Selcar International 
NS Copiers NS Copiers 
Autoglobal Autoglobal 
Arovit Arovit 
Bejön a vidékBejön a vidék
Adventure Inc (Wirtek) Adventure Inc (Wirtek) 
Ronera Rubber Ronera Rubber 
Medsan Medsan 
Pepiniera Székely Pepiniera Székely 
Societate de Întreținerea și Societate de Întreținerea și 
Exploatare Palat CFR SRL Exploatare Palat CFR SRL 
Farmacia Ardealul Farmacia Ardealul 
Saff Trading SRLSaff Trading SRL
Ionuadi Trade SRLIonuadi Trade SRL
Atchim SRL Atchim SRL 
Adela Indcons SRL Adela Indcons SRL 
Roll Bags Plast AG SRL Roll Bags Plast AG SRL 
Brad Glass SRL Brad Glass SRL 
Ovibest SRL Ovibest SRL 
Uniglass Glassworks SRLUniglass Glassworks SRL
Bog Eficient Transcom SRL Bog Eficient Transcom SRL 
Mega Pascal SRL Mega Pascal SRL 
Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Şieului RaRegia Autonoma Ocolul Silvic Valea Şieului Ra
Bucium Tours SRLBucium Tours SRL
GIFTRANS SRL GIFTRANS SRL 
S.C.Practic Comert Strugaru SRLS.C.Practic Comert Strugaru SRL
Romano Electro SRLRomano Electro SRL
Iletrans SRLIletrans SRL
Agricola Beesarsen SRL Agricola Beesarsen SRL 

Amber Technologies SRL Amber Technologies SRL 

Intermetal Intermetal 

Smith And Smith SRL Smith And Smith SRL 

Spearhead Systems SRL Spearhead Systems SRL 

Super Farm Land SRL Super Farm Land SRL 

Sylc con Trans Sylc con Trans 

Tektum Arhitectura & Arta  Tektum Arhitectura & Arta  

Green Global Future SRL Green Global Future SRL 

Multigame Multigame 

Unilux International SRL Unilux International SRL 

Vitalmotor SRL Vitalmotor SRL 

DSU Mures  DSU Mures  

Sly Nutritia Sly Nutritia 

No Gluten Sugar No Gluten Sugar 

Central Moreni SRL Central Moreni SRL 

Agrosel Agrosel 

Mathias Corvinus Collegium (MCC)Mathias Corvinus Collegium (MCC)

Lazar Forest SRL Lazar Forest SRL 

Grup Nico Trans Construct SRL Grup Nico Trans Construct SRL 

Prefera Foods Prefera Foods 

Cordisped Imaging SRLCordisped Imaging SRL

Travelminit Travelminit 

Euro Nera Distribution SRLEuro Nera Distribution SRL

Parkitrans Com SRL Parkitrans Com SRL 

Nordenlor Prod Com Impex SRL Nordenlor Prod Com Impex SRL 

Sublirom SRL Sublirom SRL 

Sismad AGRO Sismad AGRO 

Neomed SRL Neomed SRL 

Allied Engenieers Group SRLAllied Engenieers Group SRL

Delta SRL Delta SRL 

Alin For You SRL Alin For You SRL 

All 4 Instalatii SRL / All 4 Ventillation All 4 Instalatii SRL / All 4 Ventillation 

Komarom Trade SRL Komarom Trade SRL 

Luyy Serv SRL Luyy Serv SRL 

Arta Grădinilor SRLArta Grădinilor SRL

Clusa Brewery SRLClusa Brewery SRL

Markberg Markberg 

Kreativity  Kreativity  

Nophadrain Romania SRLNophadrain Romania SRL

Romsystems SRLRomsystems SRL

Laboratorul de comunicare Laboratorul de comunicare 

Unicorn Communication & Marketing Services SRL Unicorn Communication & Marketing Services SRL 

Transilvania Impact Import Export SRLTransilvania Impact Import Export SRL

New Mc Logistic SRLNew Mc Logistic SRL

Instgaz SRLInstgaz SRL

Davani Expert SRL Davani Expert SRL 

Ikon IdeeaIkon Ideea
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Paul  
   Mureșan

Cristina Pîrv

Bogdan Bob
Rădulescu

artist vizual

voleibalistă de renume mondial

actor și activist
comunitar

Mircea
Popa          Tóth

Szabolcs comediant,  
influencercomediant în grupul    

              Szomszédnéni  
               Produkciós Iroda

AMBASADORI

Ambasadorii Yuppi Camp sunt 
susținători ai cauzei noastre, cunoscuți 
în comunitate, care duc mesajul nostru 
mai departe și ne ajută în multe feluri 
diverse: vin în tabere unde susțin 
activități pentru copii, ne sunt alături 
în campanii de strângere de fonduri, 
ne conectează cu potențiali donatori, 
realizează materiale de promovare și 
chiar evenimente în beneficiul nostru. 

Cristina, Bob, Mircea, Paul, Szabolcs, 
vă suntem foarte recunoscători și vă 
mulțumim tare mult!
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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
https://www.facebook.com/TabaraYuppi/videos/436045821386359


“Mamă, lasă că-mi 
dau eu insulina”
Povestea lui Matei și a bolii care nu trece niciodată.

Cum poți să ai grijă de cel mai mare vis al tău? 
Timp de nouă ani, Elena și Florin au așteptat un 
copil. S-a născut după multe încercări, îndoieli, 
rugăciuni și tratamente hormonale eșuate. Când 
a aflat că este însărcinată, Elena s-a simțit în al 
nouălea cer. Familia lor era în sfârșit completă. 

Apoi a venit ziua în care Matei a fost 
diagnosticat cu diabet insulino-dependent. Era 
toamna lui 2017, anul în care copilul începuse 
școala. Slăbise mult în vacanță, dar Elena 
credea că este de la alergatul și fotbalul de peste 
vară.

Totul decurgea liniștit, era ca un vis. Apoi a 
venit lovitura. Diagnosticul pentru care nu 
eram pregătiți. Nu reușeam să pricep: de 
ce el, de ce noi, de ce copilul pe care mi 
l-am dorit atât de mult?! 

În timp ce Elena îmi povestește, Matei și Ștefan, 
fratele lui mai mic, participă la jocurile de seară 
din tabără. Yuppi Camp este prima tabără din 
viața lor, prima dată când dorm altundeva 
decât acasă sau în salonul de spital. 

La începutul tratamentului, plângeam în 
hohote când asistentele mă învățau cum să-i 
fac injecțiile. Plângeam așa de tare încât Matei 
mi-a zis: “Măi mamă, hai lasă că mi-o dau eu”. 

Copilul a  fost întotdeauna mai bărbătos decât 
mine. 

Acum pot să povestesc despre asta, dar înainte 
nu aveam curajul să vorbesc cu nimeni. Eram 
la pământ. Am avut nevoie de psiholog. Cel 
mai dureros era când mezinul îmi spunea: 
“Mamă, dar când scapă Matei de injecțiile 
astea?!” 

Înainte să plecăm în tabără, cel mic i-a spus 
tatălui său, care a rămas acasă: „Ține-ți 
telefonul încărcat că te sunăm. Greu o să fie 
fără tine, nu știu dacă rezistăm”. 

Băieții nu au sunat nici măcar o dată după 
ce am ajuns. Erau atât de bine, n-aveau timp 
de pierdut la telefon. Asta o face în sfârșit 
să râdă. Le place mult, s-au împrietenit cu 
copiii din tabără. Zilele acestea, am dat și eu 
în mintea copiilor, am uitat de probleme. La 
un moment dat, am realizat că am apeluri 
pierdute de la soțul meu și că asta nu mă umple 
de îngrijorare.

După diagnostic, viața unei familii cu 
un copil bolnav nu va mai fi niciodată 

la fel. Însă acele momente în care totul 
pare din nou normal sunt de neprețuit. 

Noi, la Yuppi Camp, nu-i putem 
vindeca pe copii, dar le putem oferi 
câteva zile fără grija bolii, o gură de 
aer proaspăt în toată suferința lor. 

Boala fură liniștea familiilor.  
Ajută-ne să le-o dăm înapoi!  
Iată cum poți face asta.
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PERSOANE
FIZICE

VREAU SĂ OFER SUPORT
FINANCIAR SAU MATERIAL

Aș ajuta altfel decât cu bani

Donații
materiale

Redirecționarea a 3,5%
din impozitul pe venit 

Debit Direct 

Cash sau donație
online pe site

VREAU SĂ MĂ IMPLIC ȘI SĂ 
INVESTESC ENERGIE ȘI RESURSE

Sport caritabil 

Organizarea unui
eveniment caritabil 

Donarea zilei
de naștere

Voluntar în organizație

Aș ajuta cu bani

Doar de câteva minute ai nevoie pentru a completa 
formularul 230, iar acest sprijin financiar este foarte 
important pentru noi în fiecare an.

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

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

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

Hai și tu în echipa sportivă Yuppi. Împre-
ună, prin sport, strângem bani pentru 
tabere.

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

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

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

https://www.yuppicamp.ro/sustine-yuppi/persoana-fizica/3-5
https://www.yuppicamp.ro/sustine-yuppi/?type=PF
https://www.yuppicamp.ro/doneaza/
https://www.facebook.com/TabaraYuppi/videos/6091132117614898
https://www.facebook.com/events/721527302979757
https://yuppicamp.galantom.ro/p/rebekat?fbclid=IwAR3d76ZKI1SBLmHxk4qlarYo7zOHegCVQyqxFdRF4Ap3qrSsX__EB7UmkT0
(https://www.youtube.com/watch?v=fC_3RJNTvyc


Dacă ai nevoie de mai multe informații despre modurile în care poți susține Yuppi
poți afla și de la coordonatorul nostru de fundraising. Contactează-ne cu încredere.

donate@yuppicamp.ro  ∙ 0747 283 845

PERSOANE
JURIDICE

Avem buget pentru sponsorizare 
contract de sponsorizare

DONAȚII DE PRODUSE
SAU SERVICII

Prin departamentul
de HR și CSR
- către clienți -

Cause-related marketing

NU AVEM BUGET PENTRU 
SPONSORIZARE

Prin departamentul de HR și CSR
- către angajați - 

Produse marca Yuppi
(cărți poștale, totebags)

Voluntariat Sport 
caritabil 

Team building /
ziua familiei / 

training

Evenimente 
caritabile 

interne

Promovarea posibi-
lităților de sprijin 

individual în rândul 
angajaților

Partenerul nostru caritabil

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.

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.

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

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

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!

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

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.

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

Organizăm evenimente împreună.
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http://www.yuppicamp.ro/sustine-yuppi/?type=C
https://www.facebook.com/TabaraYuppi/posts/pfbid032a57B4sSceYC7JX4oScFZpNTLHqXNg6t5dqN7T145isAGCatYguS86rsDv3uW4vNl
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6970638779946557440
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6956243238617792512


ECHIPA 
YUPPI 
CAMP 

László Zsuzsa
președintă, directoare de fundraising

Ionescu Enikő
                directoare executivă
Kocsis Kincső Hanna
                directoare profesională
Pusztai Linda
             directoare financiară
Suflea Adél
                coordonatoare tabere 

PROGRAME 

Pál Zsuzsánna
Szabó Linda Tünde
Gál Ágnes Dóra
Benedek Ildikó 

FUNDRAISING

Horváth Enikő 
Nagy Sarolta 
Andrei Bulearcă 

COMUNICARE

Dora Mircea-Radu 
Nagy Kinga

Raportul Anual 2022 al 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: Andrei Bulearcă,  Balázs Aletta-Júlia, Lonay Arthur, Laurențiu Stoica, Márkos Tamás,  
Rab Zoltán, Szakali László, Török Dávid, Ungvári Csongor István, Vakarcs Loránd 

MANAGEMENTUL  
VOLUNTARILOR 

Stroe Larisa-Anda 
Gyéresi Blanka
János Henrietta Tímea 
Maxim Orsolya 
Mălina Chifor 
Teodora Andone 
Fechită Lujza 

MANAGEMENTUL COPIILOR 

Ruszkai Laura
Abrudbányai Melinda 
Bakó Anna Eszter
Alexandra Silion 
Vajda Dalma 
Tóháti Fatimé 
Petre Mihai Dăian 

MEDICAL

Dr. Korodi Melinda
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ASOCIAȚIA MIȘCARE DE TABĂRĂ YUPPI

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul 
acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Acest material face parte din proiectul #IAmMyAdvocate. 

Proiect
derulat de:

Mai multe informații: www.yuppicamp.ro/despre-noi/proiecte/iammyadvocate/ 

TabaraYuppi office@yuppicamp.ro www.yuppicamp.ro@yuppicampromania
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https://goo.gl/maps/QNiGSrBNvgmXMvRTA
https://www.linkedin.com/company/yuppi-camp/
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