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Tabăra JYSK la Casa Bună
—
Raport activitate 2022



O săptămână e prea puțin
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Am auzit asta des.
“O săptămână la Casa Bună este prea 
puțin pentru a schimba soarta acestor 
copii.”
Prietenii de la JYSK nu ne-au dat voie 
să ne oprim după o săptămână. 
Povestea taberelor a continuat și în 
2022. Cu copii veterani dar și copii 
noi. 
Cu bucuria revenirii și emoțiile primei 
nopți departe de casă.



20 de copii 
au participat 
la prima lor 

tabără

În 2022 am continuat taberele 
JYSK la Casa Bună. 
Ne-am orientat spre:
– copii noi care nu au trecut prin 

experiența taberei anul trecut;

– copii care aveau mare nevoie să revină 
la un loc stabil;

– copiii de clasa a 8-a care se pregăteau 
pentru evaluarea națională;

– copiii pe care am vrut să îi 
recompensăm pentru rezultatele bune 
la lecții.

Povestea continuă

5 luni
de tabere

6 tabere 
JYSK 

59 de copii 
au trecut 

pragul Casei 
Bune

35 de zile
petrecute cu 

copiii

39 copii au 
revenit în 

tabără la Casa 
Buna



– Conștiincioși. Și-au amintit rutinele din prima tabără 
și le-au aplicat zilnic (făcut patul, spălat pe dinți);

– Săritori. Ne-au dat o mână de ajutor la treburile casei 
(gătit, aranjat și strâns masa, aspirat);

– Exemplari. Au fost un exemplu pentru copiii noi cu 
încurajări și explicații despre cum facem noi lucrurile 
pe aici;

– Curajoși. S-au acomodat mult mai repede. S-au simțit 
în siguranță lângă noi;

– Studioși. Nu au protestat înaintea lecțiilor zilnice;

– Somnoroși. Ritualul de culcare a însemnat mai puține 
ore de veghe la capul scării și mai multe povești spuse 
de sub păturică.  

Cum a fost în cea de-a doua tabără
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Trecuse mai bine de un an 
de la prima tabără. Nu ne 
așteptam să-și mai 
amintească ceva. 
Am fost însă surprinși să 
vedem schimbările în bine 
în comportamentul și 
atitudinea lor.



Povestea lui S.

Este dimineața ultimei zile de tabără. 

Stă în mijlocul camerei înconjurat de un sac 
de lego. Își face planurile pentru zilele 
următoare. În ce pat va dormi mâine. 

Îi spun ca mâine pleacă acasă și se 
întristează un pic. În ghetou nu are patul lui, 
camera lui, dulapiorul lui, o masă de scris. 

Dar povestea nu se încheie aici. Până la 
finalul verii va avea parte de încă o tabără la 
Casa Bună. Va învăța să meargă pe bicicletă, 
va veni duminică la lecții, își va face prieteni 
noi.

2022 a fost anul lui.



În prima tabără, anul trecut, le-a fost tare 
greu să se acomodeze. Spațiul nou, 
obiceiuri noi și depărtarea de “acasă” au 
fost prea mult din prima încercare.

“Acasă” pentru ele înseamnă un loc tare 
greu, o casă abandonată. De acolo le-am 
luat într-o dimineață pentru o tabără nouă. 
Eram siguri că vor pleca acasă după prima 
noapte. Ne-am înșelat.

S-a lăsat cu joacă, cu iubire din partea 
voluntarilor,  cu povești seara, cu înfofolit și 
pupăcit înainte de culcare. 

Și au ramas. Până la final și încă un pic.

Povestea lui R. și D.



Am văzut-o crescând. De la Școala 136 și 
până în prezent a fost nelipsită de la 
activitățile noastre. Este sora cea mare 
dintr-o familie cu 4 fete.

Anul acesta s-a pregătit pentru evaluarea 
națională. A participat la toate orele de 
meditație și am avut-o cu noi în cele două 
tabere de a 8-a pentru pregătiri intensive.

Când s-au anunțat rezultatele, ne-am 
bucurat să auzim că a intrat la un liceu 
bun cu notele bune de la evaluarea 
națională.

Meditatorii ne-au spus că întâlnirile zilnice 
din timpul taberelor au făcut asta posibil. 
Continuam și în 2023 taberele de a 8-a.

Povestea lui L.



Tabăra picilor
Cea mai așteptată tabără, cele mai multe 
chicoteli și distracția cea mai mare. 

Nu vă lăsați păcăliți totuși. În spatele fiecărei 
activități distractive se află o adunare, o 
scădere, un număr sau o literă.

Ca în fiecare an, tabăra picilor de grădiniță 
este precoregrafiată de Corina Olteanu 
(Analist Comportamental) astfel încât copiii 
să învețe jucându-se, să se împrietenească, 
să lucreze în echipe și să se încurajeze 
reciproc.

Sportul, mesele delicioase și sănătoase, 
cântecelele și dansul nu au lipsit din 
program.









tone
 materiale au 

condus copiii în 
lumea jocului și a 
învățării prin joc și 

joacă

50
ore au fost 

petrecute de copii 
la Casa Bună

32
voluntari au 

însoțit copiii în 
experiența din 

tabara: transport, 
sport, gatit, 

activitati

16
copii cu varsta 

între 7 și 9 ani au 
participat la 

tabăra picilor în 
2022

15
mese delicioase 
au făcut copiii sa 
exclame la final: 
“Mamma mia”

Tabăra picilor în numere

65
ore au fost 
dedicate 

pregătirilor de 
tabără



Tabăra de la Corbu
10 copii din Ferentari și Lerești s-au cunoscut 
la mare, la Corbu. Au petrecut 4 zile împreună, 
s-au bălăcit, au citit, s-au jucat și la final au 
cerut hârtie și pix să facă schimb de numere de 
telefon cu noii lor prieteni.

Fiecare tabără la mare pornește cu emoții. 

Emoțiile părinților "să aveți grijă de el să nu se 
înece că doar pe el îl am".

Emoțiile copiilor "de când aștept să mă sunați 
și pe mine. Sunt pe listă și eu pentru tabără? 
Merg la mare?"

Emoții care la final se transformă într-o 
explozie de bucurie la vederea mării, la prima 
bălăceală și la prima felie de pizza împărțită cu 
prieteni noi.





14 copii din Ferentari și Argeș au participat 
la cele două tabere dedicate meditațiilor 
pentru evaluarea națională.

Aceștia au locuit la Casa Bună câte o 
săptămână și au avut parte de un program 
zilnic de meditații la mate și romană.

A fost prima întâlnire față în față a copiilor cu 
meditatorii lor, niște oameni fabuloși care 
le-au fost aproape tot anul.

Camelia venită din Italia, Alexandra din 
Elveția, Alin din Craiova, Mihaela din Cluj, 
Cătălin, Iulia și Ionuț din București s-au 
întâlnit sub același acoperiș cu copii din 
Ferentari, Jilava, Nucsoara și Leresti. 

Iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Tabăra de-a 8-a







Tabăra JYSK la Casa 
Bună în numere
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Am tras linie după cele 6 
tabere care au avut loc în 
ultimele 5 luni și ne-am 
uitat la rezultate.



25
drumuri 

au fost facute la 
supermarket 

pentru a cumpara 
alimente 

sanatoase pentru 
mesele din tabara

8
paturi 

confortabile au 
fost pregatite 
pentru copii în 
fiecare tabără

38
prosoape au 

spălat mânuțe și 
piciorușe după 
orele de sport

Am pornit prin a asigura nevoile de bază

202
bluze, pantaloni, 
lenjerie, șosete 

au îmbrăcat copiii 
din tabără

38
pijamale colorate 
au însoțit copiii pe 

tărâmul viselor 
după o zi plină

51
kituri de produse 
de igienă (pastă 
de dinți, periuță, 

perie, șampon) au 
ajutat copiii să ia 
stickerul preferat



15
ateliere

[teatru, muzica, 
pictura] au invitat 
copiii să exploreze 

lumi noi

428
ore de meditații 

la mate și română 
au avut loc în 

camerele si foisor 
Casei Bune

Apoi am adăugat educația, sănătatea și nutriția 

57
ore de citit

au avut loc în 
clubul de lectură 

al taberelor

88
mese [mic dejun, 
pranz și cina] au 

fost luate 
impreuna în 

tabere

60
ore de sport 

[fotbal, fitness, 
basket, inot] au 

avut loc in cele 6 
tabere

1193
porții de mâncare 

au fost gătite cu 
suflet de către 
bucătarii noștri 

inimoși



Iar la final am adăugat ingredientul magic: 
oamenii

15

coordonatori 
neobosiți

s-au asigurat că 
fiecare tabără merge 

conform planului

41

meditatori inimoși
au venit pregătiți cu 

fișe de lucru dar și cu 
multă răbdare și 

iubire pentru copii

71

voluntari
au fost cu noi zi de zi, 
s-au jucat cu copiii, 
au citit împreună și 

le-au ascultat 
poveștile



Tabere de a 8-a

Cu o gasca nouă de 20 
de puști de a 8-a 
planificăm vizite 
lunare în rural pentru 
meditatii offline, 
tabere de meditatii la 
Casa Buna cat și un 
program de bursa 
pentru cei care se tin 
de program
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Planuri pentru final de 2022

Tabara Centru Richita

În Octombrie avem în 
plan sa mai ducem o 
grupa de copii în 
tabără la Richita. 
Taberele de la Richita 
imprietenesc copiii cu 
natura.

Tabara de iarna

Așa cum am 
recompensat o gașcă 
de copii studiosi cu o 
tabără la mare, vrem 
sa procedam la fel în 
sezonul rece, cu o 
tabara la munte, la 
zăpadă și la ski



Mulțumim mult 
JYSK România!
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