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A beteg gyerekek felfedezhetik 
a saját magukban elraktáro-
zott erőt, bátorságot, kitartást 
a 2011 óta szervezendő Yuppi 
táborokban. László Zsuzsa, a 
Yuppi Tábormozgalom Egye-
sület társalapítója, elnöke az 
elmúlt tíz év tapasztalatairól, 
sikertörténetekről, idei és 
hosszú távú tervekről beszélt a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA

– A Yuppi Tábormozgalom Egyesü-
let 2011-ben jött létre az onkológiai 
vagy autoimmun betegséggel küz-
dő gyerekek és kamaszok táboroz-
tatására. Miként fogalmazódott 
meg a tábor szervezésének ötlete?
– Az ötlet az egyesület alapítói-
nak személyes tapasztalataiból 
származott. Mindketten önkén-
teskedtünk a magyarországi Bá-
tor táborban, ahol szintén beteg 
gyerekeknek szerveznek élmény-
terápiás programokat. Megta-
pasztaltuk, hogy résztvevőként és 
önkéntesként is egyaránt jó érzés 
ott lenni a táborban. Hiszen ezek 
olyan események, amelyek erőt 
adnak a hétköznapokhoz, és hoz-
zásegítenek ahhoz, hogy a beteg 
gyerekek felfedezzék a saját ma-
gukban elraktározott erőket, bá-
torságot, kitartást. És akkor arra 
gondoltunk, milyen jó volna, ha 
itt, Romániában is lenne ilyen le-
hetőség.

– Tíz év alatt mivé nőtte ki magát 
a tábor? Bővültek a programok, nö-
vekedett a résztvevők száma?
– 2011-ben egy közel harmincfős, 
cukorbeteg kamaszoknak szóló 
táborral kezdtük, és ehhez képest 
most négy táborunk van, nemcsak 
diabéteszes gyerekeknek, hanem 
rákbeteg és más autoimmun be-
tegséggel élő kicsiknek is. Ugyan-
akkor már nemcsak a kamasz kor-
osztállyal foglalkozunk, hanem a 
négy tábor keretében már a 7–18 
éves korosztállyal. A résztvevők 
száma is növekedett az évek so-
rán: a legutóbbi, még a járvány 
előtti nyáron szervezett táborban 
körülbelül 150-en voltak jelen. 
Ugyanakkor a pandémia pozitív 
dolgokat is hozott, ennek köszön-
hetően sikerült online programo-
kat, online táborokat kidolgozni. 
Ez azért fontos számunkra, mert 
annak ellenére, hogy kényszer 
volt, felismertük, ez óriási lehe-
tőség is egyben. Így eljuthatunk 
olyan gyerekekhez is, akik más 
típusú betegséggel rendelkeznek, 
viszont az otthon biztonságában 
részt vehetnek a különböző tevé-
kenységeken. Például az asztmás 
vagy szívbeteg gyerekek, illetve 
kerekesszékben ülők. Az online 
tábor résztvevői között volt olyan 
gyerek, aki kórházból jelentke-
zett be, de Németországból vagy a 
Moldvai Köztársaságból is bekap-
csolódtak a programokba. Ilyen 

értelemben lehetőség nyílt a „ha-
tárok nélküli” részvételre.

– A Yuppi tábor egyik célja lelkileg 
és fizikailag biztonságos környeze-
tet teremteni a táborozók számára. 
Hogyan valósul meg ez a gyakorlat-
ban?
– Az élményterápiában igyek-
szünk olyan foglalkozásokat biz-
tosítani, amelyek révén a gyerekek 
felfedezhetnek új dolgokat saját 
magukon, és átléphetik saját hatá-
raikat. A cél az, hogy a személyes 
mentális korlátot, de elsősorban a 
betegség korlátait tudják átlépni a 
résztvevők. Ebben segítenek töb-
bek között a kreatív programok, 
mint a fotózás, színjátszás, zene, 
kézműves tevékenységek, bűvész-
kedés. Szabadtéren pedig lehető-
séget nyújtunk kötélpályán való 
mászásra, lovaglásra, evezésre, 
íjászatra.

– Tapasztalatok alapján sikerül 
legyőzniük a félelmüket a táboro-
zóknak?
– Az elmúlt tíz évre visszatekintve 
nagyon sok sikertörténetet tudnék 
mesélni. Például volt egy Csilla 
nevű táborozónk, akit a tábor ide-
jén alig tudtunk meggyőzni, hogy 
esténként gitározzon társainak. 
Néhány év múlva pedig már részt 
vett egy helyi tehetségkutatón, 
bátorságot gyűjtött ahhoz, hogy 
kiálljon a színpadra. Egy másik 
táborozónknak, Botinak a kötél-
pályán való mászás volt a kedvenc 
programja, és felnőttként vissza-
tért önkénteskedni a táborba, ahol 
ugyanazt az élményt adta vissza a 
krónikus beteg gyereknek, amely-
ben neki volt része néhány éve. 
De olyan résztvevőnk is volt, aki 
a tábori élményein felbuzdulva 

saját maga szervezett a városában 
egy kis jótékonysági rendezvényt, 
hogy a hozzá hasonló krónikus 
beteg gyerekeknek biztosítson le-
hetőséget táborozásra.

– A Yuppi is a kezdetektől ingyenes 
táborozási lehetőséget nyújt.
– A költségvetésünk teljességé-
ben támogatásokból áll össze, kö-
rülbelül negyede pályázatokból, 
háromnegyede pedig magánsze-
mélyek vagy cégek támogatása. 
Nagyon örülünk, hogy tíz év alatt 
sok támogatót magunk mellett 
tudhatunk, mert sok kicsi sokra 
megy alapon sikerült eddig túlél-
ni, ami nem kis dolog Romániá-
ban.

TÍZ ÉVE NYÍLIK LEHETŐSÉGÜK INGYENESEN TÁBOROZNI A KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYÚ BETEG GYEREKEKNEK 

Határok nélküli élményterápia a Yuppival

Összpontosítás. Többek között íjászatra is lehetőséget nyújtanak a Yuppi táborokban
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– Milyen programokkal ünneplik 
idén a tízéves születésnapot?
– Idén folyamatosan ünnep-
lünk, a járvány miatt elsősorban 
online térben. Az első meglepe-
tés egy Yuppi-stílusú téli gyer-
mektorna lesz február 18-án a 
Facebook-oldalunkon. A továb-
biakban is készülünk meglepeté-
sekkel szülőknek, táborozóknak, 
önkénteseknek egyaránt, és ter-
mészetesen a nagyközönségnek 
is. Ugyanakkor 2021-ben szeret-
nénk folytatni és megerősíteni 
az online élményprogramokat, 
elsősorban arra összepontosítva, 
hogy határok nélküli legyen. A 
cél, hogy minél több betegség-
típusú gyerek részt vehessen, 
tudjunk jelen lenni a kórházak 
gyermekosztályán, vagy akár el-
jussunk külföldi családokhoz a 
képernyőkön keresztül. Bízunk 
benne, hogy a pandémia azért 
megengedi, hogy valamilyen for-
mában a táborhelyen is találkoz-
hassunk.

– Mit szeretnének megvalósítani 
a következő tíz évben?
– Nagyon szeretnénk egy saját 
táborhelyet, a jelenlegit ugyan-
is béreljük. A táborterületet egy 
nagy tóval képzeljük el az eve-
zéshez, valamint egy vagány 
kalandparkkal. Szeretnénk év 
közben folyamatosan segítséget 
nyújtani a krónikus beteg gye-
rekeknek, tavaszi, nyári és őszi 
tábort szervezni. Jelenleg képe-
sek vagyunk a diabéteszes, rák-
beteg és bizonyos autoimmun 
betegségben szenvedő gyereke-
ket fogadni a tárborban. Ez azt 
jelenti, hogy számukra megfele-
lő egészségügyi ellátást tudunk 
biztosítani önkéntes orvosokkal 
és nővérekkel. Reméljük, hogy a 
betegségek palettáját bővíthet-
jük, és biztosíthatunk majd el-
látást hemofíliás, asztmás vagy 
különböző veseelégtelenségben 
szenvedő gyerekeknek is.

 » Az online 
programok célja, 
hogy minél több 
beteg gyerek 
részt vehessen, 
tudjunk jelen 
lenni a kórházak 
gyermekosztá-
lyán, vagy akár 
eljussunk külföl-
di családokhoz 
a képernyőkön 
keresztül. 

Az élményterápiás programok célja, hogy elsősorban a betegség korlátait tudják átlépni a résztvevők




