
Nu ne ridicăm până nu 
strângem 100.000 de 
SMS-uri! Asta ne-am 

propus la sfârșitul lui 2017, când 
primul dintre noi s-a așezat pe 
scaunul de la Galateca. Speram 
să găsim 100.000 de oameni 
care să ne ajute să construim 
un MagicHOME, refugiul 
părinţilor de lângă cel mai mare 
spital oncologic din România. O 
alternativă la scaunul de lângă 
patul de spital al copilului. 

Un loc în care părinții copiilor 
bolnavi de cancer să poată 
dormi confortabil. Să poată să 
facă un duș, ceva de mâncare 
şi pur și simplu să aibă unde să 
plângă și să își adune forțele.

Răspunsul oamenilor a fost 
copleșitor: nu doar că donațiile 
primite de la oameni și 
companii - financiare sau în 
natură - au depășit așteptările, 
dar nu peste mult timp, ceva 
la care nu ne așteptam s-a 
întâmplat: români care și-au 
oferit casele sau apartamentele 
pentru a fi transformate în 
refugii MagicHOME. Ne-am 
propus să finanțăm o casă de 

500.000 euro, dar donațiile 
voastre au depășit 2 milioane 
de euro. Ne-am propus un 
singur MagicHOME. Dar 
am deschis în ultimul an 11 
refugii MagicHOME care 
sunt deja funcționale, iar în 
alte 3 mai avem de investit în 
următoarele luni.  

Suntem la fel de atenți cu 
cheltuirea banilor cum am fost 
întotdeauna, iar investiţiile în 
dezvoltare le facem doar când 
avem claritatea impactului și 
când suntem siguri că niciun leu 
nu va fi risipit.

Din 2014, când primul copil a 
ajuns la MagiCAMP, activitatea 
noastră s-a dublat în fiecare 

an, pentru 4 ani la rând. Nu e 
puțin și suntem recunoscători 
pentru asta. Anul trecut însă, 
activitatea noastră s-a triplat la 
fiecare 6 luni. 

Suntem acum mai mulți, mai 
încrezători și mai puternici. 
Știm însă foarte bine că 
încrederea voastră vine cu o 
responsabilitate pe măsură. 
Proiectele la care lucrăm vor 
schimba viața a zeci de mii 
de oameni. Inspirați de copiii 
MagiCAMP și de comunitatea 
vibrantă care ne susține, știm 
că vom reuși. Împreună facem 
magie!

Melania Medeleanu
Preşedinte MagiCAMP

2018
raport anual Încrederea schimbă vieţi



Centrul de Consiliere
și Sprijin

2�8 de sedințe de�
consiliere psihologică�
pentru părinți și copii

CARAVANA
ÎMBRĂȚISĂRILOR

800 de copii au primit
cadouri și îmbrățisări

AJUTOR DE
URGENȚĂ

71 de familii au primit
sprijin financiar

MagicTICKET
19 părinți și copii au
mers în vacanță
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MagicBOX
2583 colete livrate la��
2���de familii

Taberele de vară
MagiCAMP

262   copii în tabără
12 
84 

  serii de tabără�  ����
��zile de tabără

8��6   mese oferite
220   voluntari în tabără

“Îmi doresc ca toți copiii care vin în 
tabăra MagiCAMP să știe că sunt 
mai puternici decât cred.”

Tabita C., copil din tabără

MagicHOME
8 orașe: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Tg. Mureș,
Chișinău, Viena

14* case și apartamente care găzduiesc părinți
440 părinți și copii au locuit în MagicHOME
2000 de nopți de cazare

*situație din aprilie 2019

MagiCALL
500 �EF�QBDJFÓJ�BV�
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MagiCAMP în 2018
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2016 2017 2018 2019

2019 / Cheltuieli cu investiții
Tabăra MagiCAMP   1,927,000 

MagicHOME   1,645,000 

Tabăra nouă din Prahova   996,400 

Proiecte finanţate din granturi   2,000,000 

Total cheltuieli cu investiții   6,568,400 

2019 / Cheltuieli operaționale
Taberele MagiCAMP   564,000 

MagicHOME   1,175,000 

MagicBOX   345,920 

MagicTICKET   180,000 

Caravana Imbrățișărilor MagiCAMP   200,000 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii   347,800 

Tabăra nouă din Prahova   216,200 

Proiecte finanţate din granturi   500,000 

TOTAL cheltuieli operaționale   3,528,920 

Costuri operaționale

Investiții - Tabăra MagiCAMP

Investiții - Refugii MagicHOME

Investiții - Proiecte finanțate din granturi

Investiții - Tabăra nouă din Prahova

MagiCAMP a început cu o tabără
şi a devenit un ecosistem
de proiecte care vin în ajutorul
copiilor cu afecțiuni grave.

Magic is something you make!

2014
Înfiinţarea taberei MagiCAMP
31 de copii în primul an de tabără

2015
Lansarea MagicBOX
46 de familii primesc colete cu produse
alimentare, îmbrăcăminte și încălțăminte
82 de copii în tabără

2018
Inaugurarea primelor ���refugii MagicHOME��
QFOUSV�QǊSJÓJJ�DBSF�WJO�DV�DPQJJJ�MB�USBUBNFOU��
2000 de nopţi de cazare în refugiile MagicHOME���
262 de copii în tabără
2�� de familii primesc coletele MagicBOX

2019
Deschiderea unei noi tabere în Prahova
8000 de nopţi de cazare în refugiile
MagicHOME pentru părinţii care vin
cu copiii la tratament
300 de copii în tabără
300 de familii primesc coletele MagicBOX

2016
Am organizat Connectiv$".1, tabăra 
copiilor care au suferit arsuri grave, şi 
BlueC".1, tabăra pentru copiii care au 
pierdut pe cineva drag.

2017
Campania “Impreună pentru MagicHOME” a 
strâns peste 100.000 de susținători și ne-a 
permis să deschidem 14 refugii în 8 orașe. 
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Rezultate financiare

EFICIENŢĂ
7,9 din 10 lei cheltuiţi sunt 

folosiţi direct pentru sprijinirea 
beneficiarilor MagiCAMP
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Dincolo de emoțiile pe care le purtăm cu noi în fiecare secundă în tabără 
și mult după încheierea ei, MagiCAMP e o comunitate. Sute de oameni ne-au 

ajutat. Iată doar câteva din cifrele-pilon care au marcat cele 12 serii 
de tabără din 2018.

Taberele din 
2018 în cifre

262
de copii au venit 

în tabere12
terapeuți 
au venit 
în tabără 

2
medici 

pediatri
9

tone de 
alimente 

consumate

2
echipe de 

coordonare 
activități

15.000
kilometri 
străbătuți

8676
de mese 
pregătite 

84
de zile 

de tabără

10
echipe 

foto / video

220
de 

voluntari

10
medici 

oncopediatri 
specialiști

15
asistente 
medicale 

1
specialist 
plastician

Mirel Radoi

Vladimir Draghia

VEDETE CARE  
NE-AU VIZITAT ÎN 2018

The Motans si Nicoleta 
Nuca



Scrisori din tabără
“Eu vreau să mă mut de tot aici, în tabără!”, ne-a anunțat Alberto. Reacții similare 

am primit de la mulți dintre copiii care au venit în tabără în 2018.

Deşi lucruri multe mai sunt 
de făcut și idei proaspete se 
rotunjesc în fiecare zi, tot 

copiii au tras concluzii pentru noi: 
”Vreau să mă mut de tot aici, în 
tabără!” (Alberto)
”Eu vreau să cresc ca să vin să vă 
ajut!” (Antonio și mulți alți copii)
”Nu știam că noi avem prieteni. 
Credeam că lumea s-a obișnuit să se 
uite ciudat la noi, nu să ne asculte și 
încurajeze!” (Bianca)
”Când m-am îmbolnăvit, familia 
mea a trecut prin clipe foarte foarte 

MESAJ DE LA VLAD, 10 ANI
Dragi prieteni,
Anul trecut, m-am întors acasă din tabără 
foarte emoționat și trist. Am plâns mult pentru 
că s-a terminat… mama zice că nu voiam să 
vorbesc cu nimeni. Nici cu ea. După câteva 
zile mi-am dat seama că sunt schimbat și că 
am devenit mai puternic și mai încrezător în 
mine. M-am apucat chiar și să învăț să cânt la 
pian, îmi doream de mult dar nu am avut curaj 
înainte. Anul acesta, m-am întors mai liniștit. 
Nu am mai plâns. Am fost tot emoționat dar 
mi-am confirmat că am prieteni foarte buni și că 
asta nu s-a schimbat și nu se schimbă. Greu, dar 
am reușit să cânt și o piesă la pian, la petrecere! 
Vă mulțumesc pentru săptămâna magică 
petrecută alături de voi și de ceilalți copii. 
Tabăra m-a făcut să mă simt un copil ca toți 
celalți. Și asta mi-am dorit cel mai mult.
Vă pup, Vlad

www.magicamp.ro

grele. Mi-era milă de mine dar de 
ei și mai mult. Ne-ar fi prins bine să 
știm de voi acum patru ani” (Iuliana)
”Eu mai am patru frați și mama ne 
crește singură. Eram mic când m-am 
îmbolnăvit, acum sunt bine dar am 
rămas mult în urmă cu școala… cu 
multe chestii. Aș vrea să învăț din 
nou” (Ștefan)
”Ne lipsește să fim priviți drept 
copii normali. Și susținuți. Să nu ne 
mai părăsească prietenii pentru că 
într-o zi s-a descoperit că suntem 
bolnavi. Noi nu avem nicio vină. 

În MagiCAMP am aflat că suntem 
acceptați, iubiți, că suntem noi” 
(Eliza)
”S-a întâmplat că într-o zi am 
căzut pe uliță în sat și am ajuns la 
doctor, dar târziu, mai bine de un 
an după căzătură, când piciorul 
era deja foarte foarte umflat. Și de 
la un doctor am ajuns la altul și 
apoi m-am trezit în spital fără un 
picior. Sunt un copil simplu dar în 
MagiCAMP m-am simțit special” 
(Adrian)



P lecați poate pentru prima 
oară într-o tabără, fie 
din cauza bolii care i-a 

împiedicat să aibă parte de această 
experiență, fie din cauza resurselor 
financiare modeste sau inexistente 
ale familiilor, copiii descoperă în 
MagiCAMP o lume în care sunt 
iubiți, încurajați și înțeleși, o lume în 
care urâciosul ”nu se poate, nu poți!” 
e înlocuit cu luminosul ”sigur,  
da, hai să încerci!”. 

Vă mulțumesc tuturor pentru ce 
am devenit într-o săptămână!

Andrada 

Visul 
celor 
84 de zile 
de vară
”De ce nu ați făcut tabăra să dureze 12 luni?! Sau măcar două-trei luni!” este doar unul 
dintre mesajele pe care le primim la final de tabără, când copiii își scriu gândurile pe 
bucățele de hârtie ce se însuflețesc de vise. 

Anul acesta, timp de 12 săptămâni, 
între 17 iunie și 8 septembrie, 262 
de copii cu afecțiuni oncologice, 
care au suferit arsuri grave 
(ConnectivCAMP) sau care 
au pierdut pe cineva drag și au 
nevoie de terapie specializată 
(BlueCAMP) și-au luat revanșa în 
fața copilăriei pierdute. 
Andrada (13 ani), una dintre fetele 
care au venit în tabăra de la Brănești, 
Dâmbovița, povestește de ce e !CE NE PROPUNEM ÎN 2019

●  Extinderea taberei din Brăneşti 
●  Creșterea capacității de cazare pentru copii și voluntari
●  Achiziționarea unui microbuz pentru 

transportul copiilor din tabără
● Dezvoltarea parcurilor de aventură
● Noi investiții în ateliere
● Dezvoltarea unui sistem eficient de reciclare a deșeurilor
● Amenajarea peisagistică a grădinii și spațiilor verzi  

Bogdănel şi Ciprian, 
la un meci amical

Denisa, pentru 
prima oară într-un 
parc de aventură

special MagiCAMP: ”Locul ăsta 
este minunat și liniștitor... oamenii 
îți dau energie pozitivă și te ajută 
să ai încredere deplină în tine, sunt 
oameni care țin locul prietenilor pe 
care ți i-ai dorit mereu dar nu i-ai 
avut niciodată. Oameni care ți se 
dedică în totalitate. Activitățile sunt 
interactive iar bucuria se păstrează 
tot timpul. Duci cu tine toată viața 
ce ai adunat acolo și doar la simpla 
amintire te binedispui și râzi. Am 
plâns când am ajuns acasă voiam 
înapoi, dar până la anul voi încerca  
să iau partea bună din tot”. 
Iar Mario (9 ani), o poezie de băiat 

vorbăreț, trece în revistă activitățile: 
”Călărie pe un cal mare și negru, parc 
de aventură cu tot felul de chestii de 
care mie nu mi-e frică, chiar dacă sunt 
foarte sus, activitatea a la Robin Hood, 
piscinăăăă, desenat și colorat, fotbal  
cu toată lumea și grădina zoologică, 
unde am văzut un leu uriaș și trei  
urși blănoși”. 

Tabăra creşte în 2019
În 2018, MagiCAMP s-a concentrat 
pe diversificarea activităților și 
transpunerea lor în tabere tot mai 
distractive și interactive pentru copii. 
2018 a fost un an în care am investit 
în infrastructură, în modernizarea 
parcurilor de aventură, în dotări noi 
pentru cabinetul medical și bucătărie 
și pentru creșterea capacității de 
depozitare. Taberele MagiCAMP au 
crescut foarte mult, neașteptat de 
mult, din 2014 încoace, de la 31 de 
copii am ajuns ca în această vară să 
întâmpinăm aproape 300 de copii din 
secțiile de oncopediatrie ale spitalelor  
din București, Timișoara, Craiova, 
Constanța, Iași, Chișinău în 
această vară. 
În 2019, taberele MagiCAMP de 
la Brănești, județul Dâmbovița, se 
pregătesc să se dezvolte în Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, și în acest 
fel și-ar tripla numărul de beneficiari.
Vă vom ține la curent despre acest plan!
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O zi în tabăra
MagiCAMP

Panoul de căţărat

Tir cu arcul

2
3

4

5

6

7

1

M agiCAMP înseamnă 
joacă, joacă la greu – așa 
cum spune și motto-ul 

nostru. Joacă luată în modul cel mai 
serios, pusă la cale împreună cu 
medici oncologi, pediatri, psihologi 
specializați, entertaineri de top. 

Cățărări pe panou vertical, zbor cu 
tiroliana, tras cu arcul, echitație, 
pictură, sport, teatru, cântat la tobe 
și multe alte activități surpriză, 
toate gândite astfel încât fiecare 
copil să poată participa, indiferent 
de provocările de mobilitate sau de 

alt tip cu care se confruntă. Toate 
acestea ajută la creșterea încrederii 
în propriile forțe, a stimei de sine, 
a independenței și a interesului 
copiilor față de construirea de 
prietenii noi și participarea la 
diferite activități sociale.

1. Zbor cu tiroliana
2. Centrul de  
echitaţie Fieni
3. Spuma partyy!
4. Petrecere în pijama
5. Marea bălăceală
6. Face painting
7. Laboratorul de ştiinţe



www.magicamp.ro

Î n august 2014, primele două 
serii de tabără MagiCAMP 
porneau după câteva luni 

de căutări, de locație, de idei, de 
oameni, de materiale, de mâncare, 
după discuții cu medicii de la 
Institutul Oncologic București și cu 
părinții, dupa stabilirea primului 
set de reguli in MagiCAMP. Nu 
ne concentram atunci pe mai 
mult decât pe următoarele două 
săptămâni de tabără, ne doream 
să le scoatem la liman în siguranță 
pentru copii și cu distracție cât 
de multă. Responsabilitatea era 
uriașă, începutul greu, câțiva copii 
din tabără în plin tratament cu 
citostatice. Nu știam atunci cât de 
puternic și fără de întoarcere îți pot 
schimba viața 31 de copii magici. Au 
fost de ajuns zâmbetele lor, timide 

la început, fără rețineri peste doar 
câteva zile, pentru ca lumea noastră 
să se coloreze în mii de nuanțe și 
amintiri. Raul, Denis, Cristiana, 
Drăgoșelu, Diana, Bianca, Bibișor, 
Leo, Mădălin, Bogdan, Iulică, 
Ionela, Elena, Gabi, Lili, Andreea, 
Andreiuțu, Ciprian, Maria, Stelian, 
Anuța, Mihai, Ionuț, Robert, Lizzi 
sunt câteva dintre minunile noastre. 

Știu ce faci vară de vară!
După primii doi ani ne devenise 
clar că pasul imediat următor este să 
investim pentru creșterea capacității 
de cazare, în facilități moderne și 
sigure pentru numărul tot mai mare 
de copii și voluntari, să refacem 
infrastructura taberelor, să asigurăm 
condiții propice medicilor care vin 
în tabără, să cooptăm specialiști 
pentru diverse lucrări. 
Pentru voluntari am construit 
căsuțe noi, pentru copii o sală de 
sport generoasă, numai bună pentru 

zilele toride sau ploioase de vară, 
iar dealul MagiCAMP, pe care în 
primul an se aciuaseră stinghere 
un panou de cățărat de 4 metri și o 
tiroliană de vreo 25, s-a imbogățit 
cu un parc de aventură adevărat. 
Zborul cu tiroliana trece acum de-a 
lungul dealului, pe mai bine de 100 
de metri, iar pădurea generoasă 
adăpostește din 2015 un panou de 
cățărat de 8 metri și nu mai puțin de 
6 poduri suspendate. Parcurgerea lui 
a însemnat nu doar distracție, ci și 
consolidarea încrederii în propriile 
forțe, stimă de sine și curaj.
2016 a sosit cu cele mai mari 
provocări. O casă nou-nouță, cu 7 
camere, care să ne adăpostească pe 
toți, copii și voluntari. O bucătărie 
complet echipată și o sală de ”papa 
bun” perfectă pentru bucatele 
delicioase ale doamnei Polonic. Sala 
de sport s-a mărit și ea, iar cabinetul 
medical a fost dotat cu instrumentele 
necesare pentru tratamentele care se 

ani de emoții 
cât o viață

Cu exact cinci veri în urmă, în dimineața lui 17 august 2014, începea o aventură 
incredibilă despre care știam mai nimic. Nu ne imaginam atunci unde urma să ne ducă.

5

de copii

În 2016,

180

de copii

În 2014,

31

de copii

În 2017,

220

de copii

În 2018,

262

de copii

În 2015,

82

EVOLUŢIE  TABERE MagiCAMP

2014 2018
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pot administra in tabără.
180 de copii ne-au trecut pragul, 
iar 2016 a însemnat în primul rând 
deschiderea MagiCAMP către alte 
categorii de micuți care și-au găsit 
alături de echipa noastră bucuria dar 
și puterea de a lupta.
Moment de cotitură pentru 
România, incendiul devastator de 
la Colectiv ne-a făcut să deschidem 
ochii asupra copiilor care au 
suferit arsuri grave. Pentru ei am 
creat ConnectivCAMP, singura 
tabără din țara noastră adresată 
copiilor care au suferit arsuri grave. 
Printre voluntari s-au numărat 
supraviețuitori de la Colectiv, 
oameni care sunt și astăzi parte din 
echipa de voluntari a MagiCAMP 
și nu concep vara fără să vină să își 
vadă ”copiii”. 
Tot o premieră pentru România a 
fost și BlueCAMP, tabăra copiilor 
care au pierdut pe cineva drag. 

Departe de părinți pentru patru zile, 
acompaniați doar de voluntari și 
îndrumați de o echipă de
psihoterapeuți specializați în 
depășirea unei astfel de traume, 
copiii găsesc aici în primul rând 
alinare dar și resurse de a-și continua 
viața în absența celui dispărut.
A! S-a mai întâmplat ceva 
nemaiauzit în 2016: 9 curcubeie 
consecutive, câte unul pentru fiecare 
săptămană de tabără. Tradiția 
curcubeielor cel puțin săptămânale 
s-a păstrat, de altfel, în taberele 
MagiCAMP și ne place să credem că 
e felul copiilor noștri curcubeu de a 

2018

2015

2018

2014

2014
2018

Casa magica

Parcul de 
aventura 2015

2014

Piscina

2015
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vorbit despre câte nevoi au copiii 
acasă, despre haine, încălțăminte, 
medicamente, lemne de foc. Cele 
cinci porții mâncate pe nerăsuflate la 
masa despre hrana puțină și saracă 
de acasă. Blocajele de la duș – despre 
faptul că mulți copii nu au baie 
acasă, nu știu să folosească para sau 
să tragă apa la toaletă. Din aceste 
experiențe s-a născut MagicBOX, 
ajutoare lunare trimise familiilor cu 
nevoi uriașe.
Ne-am dat seama apoi, vizitându-i 
pe copii și la spital, cum arată viața 
lor de fapt. Am văzut părinți cu ochii 
vineți de somn, topiți de oboseală 
și durere, care dormeau pe bancă 
în parcul de lângă spital sau pe un 

construirea de spații de depozitare
noi, eficientizare și modernizare a 
spațiilor, schimbare a unor materiale 
învechite. 

De la tabere, 
la proiecte sociale
Interacțiunea directă cu copiii 
ne-a arătat în modul cel mai crud 
ce nevoi uriașe au aceștia, cu câte 
lipsuri se confruntă de foarte multe 
ori familiile lor, cum sunt lăsați să 
se descurce singuri, fără sprijin din 
partea statului. În urma ei,
MagiCAMP s-a transformat 
rapid dintr-o tabără pentru copii 
cu afecțiuni oncologice într-un 
conglomerat uriaș de proiecte 
sociale și de divertisment tot mai 
elaborate și de anvergură, care 
ating mii de beneficiari și care 
au parte de sprijinul altor zeci de 
mii de susținători. Bagajele mici 
care cuprind uneori doar câteva 
hăinuțe, și acelea vechi și spălate 
până la rupere și decolorare, ne-au 

scaun, la căpătâiul copilului. Așa 
s-a născut MagicHOME, refugiul 
părinților ai căror copii luptă cu 
cancerul. Ne era deja mai mult 
decât limpede că boala afecta nu 
doar copilul diagnosticat, ci întreaga 
familie. Și s-a născut MagicTICKET, 
vacanțe pentru întreaga familie. 
Ne-am străduit să așezăm și 
organizăm aceste proiecte, pentru 
că altele sunt deja pe drum. Vă 
povestim și despre ele!

trage cu ochiul la ce se mai întâmplă 
în MagiCAMP.
Au tras cu ochiul destul de des și în 
2017, când 220 de copii ne-au fost 
alături în cele 11 serii de tabără. Au 
fost astfel martori la marea bălăceala 
2017, în piscina adevărată în care 
am înecat toate grijile. Au trimis 
încurajările lor și către cei care au 
parcurs parcul de aventură nou-
nouț, cu poduri suspendate chiar 
și la 10 m inălțime, care le-a pus la 
încercare îndemânarea și curajul.
Povestea MagiCAMP s-a scris încă 
și mai frumoasă și mai plină, alături 
de fiecare copil, părinte, voluntar, 
medic, sponsor, susținător care crede 
în noi, și în 2018. 270 de copii au 
trecut, timp de 12 serii, prin taberele 
MagiCAMP iar lacrimile au fost 
cele mai bune prietene ale râsului 
zgomotos. Și pentru că pasiunea și 
grija ne-au ghidat de fiecare dată, 
în 2018 am trecut la îmbunătățiri 
și investiții noi în infrastructură – 
schimbarea asfaltului în toată curtea, 

2018

2018

2014

2014

2018

2014

CARE ESTE IMPACTUL?
”Tocmai asta este miraculos aici, faptul că în MagiCAMP copiii 
au parte de toate lucrurile de care în restul timpului sunt privați. 
Noi îi vedem cum se chinuie luni și ani în spital, pe unii copii 
îi știm de când erau bebeluși, îi îngrijim cum putem, facem 
scheme de tratament complexe care lasă urme adânci în 
trupurile astea micuțe, iar aici... să îi vezi cum râd, se joacă, se 
distrează, își recapătă încrederea în ei... e un cadou uriaș pe care 
noi îl primim”, spun la unison medicii care fac parte din echipa 
medicală de oncopediatri a MagiCAMP. 

Sala de 

“papa bun”

Dormitoare

Sala de sport
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B FF. Best friends forever. 
Așa scrie pe tricourile pe 
care Maya (12 ani) și Găbița 

(13 ani) și le-au personalizat în 
tabără, în cadrul atelierului de 
creat tricouri vesele. Și-au făcut 
tricouri identice, cu BFF scris în 
interiorul unei frunze de trifoi, 
care simboliză norocul prieteniei 
lor. E greu de înțeles cum două 
copile care au luptat cu cancerul, 

Copiii, 
în centrul tuturor 
acţiunilor noastre
În MagiCAMP, am fost martorii multor prietenii izvorâte din cele mai intime resorturi 
ale sufletului, însă legătura pe care o au Maya și Găbița, două dintre fetițele care au 
venit în tabără în 2018, este absolut incredibilă. 

care la un moment dat au pierdut 
în fața lui doar pentru a se ridica și 
mai puternice, sunt norocoase. Dar 
Maya și Gabriela așa spun: că sunt 
norocoase că s-au găsit. 
Maya și Găbița s-au cunoscut 
în secția de Oncopediatrie 
a spitalului Marie Curie din 
București, în urmă cu doi ani. 
Au suferit operații grele, au plâns 
împreună, au luptat împreună, 

PROGRAME 
SOCIALE:
 
● MagicHOME – refugiul 
părinților ai căror copii luptă  
cu cancerul 
● MagicBOX – ajutoare 
lunare pentru familiile cu 
situație precară 
● Consiliere psihologică 
pentru copii și părinți

s-au încurajat reciproc în clipele 
cele mai crude, au devenit de 
nedespărțit. Un fir invizibil le leagă 
cu forța unui cablu de oțel dintr-
un parc de aventură. Se simt fără 
să se vadă, își înțeleg emoțiile, își 
cunosc reacțiile, știu cum să se 
îmbărbăteze, își știu fricile și mai 
ales super puterile. Sunt primele 
la orice este de făcut, râd, cântă și 
dansează continuu. 

Cuceritoarele 
În lupta cu cancerul, Maya și-a 
pierdut piciorul stâng. Găbița - 
brațul drept. Prin forța lucrurilor, 
a devenit stângace. Asta nu le-a 
împiedicat ca în săptămâna 
petrecută în tabără să cucerească 
parcurile de aventură, într-o 
demonstrație de curaj care a lăsat 
urme adânci în noi toți. Prima care a 
urcat pe atelierele suspendate a fost 
Maya. Cu puțin sprijin și o tonă de 
curaj și determinare a parcurs traseul 
sub privirile și încurajările Găbiței. 
Rolurile s-au inversat jumătate de 
oră mai târziu, de data aceasta Maya 
fiind cea care își încuraja, alături de 
ceilalți copii și voluntari, prietena. 
Reuniunea ce a urmat reușitelor a 
fost atât de intensă încât un fluviu de 
lacrimi de bucurie le-a inundat ochii. 
Medicul lor plângea și el. Asistenta-
șefă de la spital, la fel. Glasurile 
erau sugrumate de emoție. Așa se 

simte când îți vezi eroii de la spital 
devenind super eroi când au ocazia 
să își acceseze forța. Bravo, Maya, 
bravo, Gabriela, fetelor!  
Ca ele sunt mulți alți copii cu 
afecțiuni oncologice sau cu afecțiuni 
care le pun viața în pericol și de 
la care învățăm în permanență. 
Inspirați de ei, întotdeauna, în tot 
ce facem, copiii sunt în centrul 
acțiunilor noastre!

PROGRAME DE 
DIVERTISMENT: 
 
● Taberele MagiCAMP – 
tabere pentru copii cu afecțiuni 
oncologice, care au suferit 
arsuri grave sau care au pierdut 
pe cineva drag 
● MagicTICKET – vacanțe 
gratuite pentru familiile 
afectate de cancer

DIRECŢIILE MagiCAMP

Maya și Gabriela 
pe tiroliana din 
MagiCAMP, anul 
acesta. Deși trăiesc 
în colțuri opuse ale 
țării, și-au promis 
că își vor fi mereu 
alături!
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Extindem tabăra din Brăneşti!
În vara lui 2019 așteptăm la 
Brănești 300 de copii, maximul 
pe care ni-l îngăduie infrastruc-
tura actuală. Avem în plan să 
extindem capacitatea de cazare, 
astfel încât 380 de copii să se 
poată juca la greu vară de vară. 

În septembrie 2019 demarăm 
construcția unui nou corp 
de clădire de 700 mp, care va 
permite amenajarea de spații 
de cazare suplimentare pentru 
copii și voluntari, a unui depozit 
frigorific care să deservească 

bucătăria taberei, acoperirea 
piscinei existente, relocarea 
camerei tehnice a taberei și 
amenajarea unui birou pentru 
echipa administrativă. În 2020 
ne aşteptăm să avem peste 380 
de copii în tabere!

Extinderea MagiCAMP Brăneşti în 2019: investiţii de 1,9 milioane lei

După Dâmboviţa, urmează... 
Prahova! Deja suntem în 
pregătiri pentru ca în această 
vară să demarăm construcţia 
unei noi tabere MagiCAMP. 
Aici vor veni în 2020 peste 200 
de copii cu afecțiuni grave, dar 
și familii ale acestora. Locația 

din judeţul Prahova va găzdui 
tabere pentru copii peste vară și 
programe teraputice pentru fa-
miliile acestora în restul anului, 
incluzând programe de terapie 
cu cai. Din 2021, în noua tabără 
vor veni în fiecare an 750 de 
copii şi familiile lor.

Tabăra din Prahova, 
o nouă aventură

MagiCAMP 
Prahova

Noua tabără din Prahova, investiţii de 1 milion de lei
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Reţeaua de refugii pentru părinţi: 8 oraşe, 3 ţări

Mirel Dolofan nu a spus 
nimic mult timp. De 
fiecare dată când îl 

întâlneai în spital, în secția de 
Oncopediatrie a Institutului 
Oncologic București, afișa un 
zâmbet discret în colțul buzelor. 
Se ținea optimist și avea vorbe 
de încurajare pentru cei din jur. 
Oboseala, spaima, nesomnul, 
lipsa resurselor, dezamăgirile, 
faptul că deseori dormea pe banca 
din apropierea spitalului pentru 
că nu avea unde altundeva să 
doarmă le ținea pentru el. Nu voia 
ca Marinuș, fiul lui de 10 ani care 

se lupta deja de aproape patru  
ani cu cancerul, să se întristeze. 
Povestea lui Mirel, dar și a multor 
alți părinți,  a fost punctul de 
plecare pentru MagicHOME 
- Refugiul Părinților copiilor 
bolnavi de cancer. Campania de 
strângere de fonduri Împreună 
pentru MagicHOME, din 
noiembrie 2017, a mobilizat zeci 
de mii de oameni și a permis 
strângerea sumei necesare pentru 
amenajarea unei case cu 32 de 
locuri de cazare în apropierea 
Institutului Oncologic București și 
a Institutului Clinic Fundeni.

 
MagicHOME, în plin avânt 
Cu sprijinul donatorilor, 
MagicHOME a devenit Rețea a 
Solidarității, găzduind părinți și 
copii în 8 orașe. Ne aşteptăm ca 
în primii trei ani de funcţionare 
a refugiilor să oferim peste 
10.000 de nopţi de cazare 
pentru 1.200 de familii ale 
copiilor cu afecţiuni grave. 
După MagicOME București, 
Cluj-Napoca și Viena, de la 
finalul lui 2018 MagicHOME este 
și în Craiova, Iași și Târgu Mureș. 
Iar din 2019, MagicHOME a 
început să ofere cazare gratuită în 
Chișinău și Timișoara.   

MagicHOME oferă familiilor cu copii diagnosticaţi cu cancer 
sau alte afecţiuni grave locuri de dormit şi toate facilitățile 
necesare unui trai decent, bucătărie în care să poată găti
 „ca acasă”, locuri de joacă în interior şi în curte.

MagicHOME,
refugiul 
părinţilor

Campania pentru MagicHOME: În noiembrie 2017, 636 de oameni au stat timp de 23 de zile, 
24 de ore din 24, pe un scaun amenajat într-o vitrină pentru a strânge suma necesară amenajării casei

MagicHOME în 2019: investiţii în valoare de peste 1,6 milioane lei
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Nu pot spune cât de tare 
ne-a ajutat să stăm în casa 
de la Cluj! Ne-am simțit și noi 
oameni, am avut un spațiu în 
care să ne liniștim.
– Dna Dunca, mamă

Când fetița mea a fost 
diagnosticată cu cancer a 
început iadul. Am dormit pe 
te miri unde lângă spital și în 
spital, noi venim de departe. 
Casa asta e de un ajutor uriaș!
– Dl. Tudose, părinte

E mult mai bine pentru mine 
să stau într-o casă adevărată 
atunci când vin la control, 
la spital. Mă ajută mult 
emoțional.
– Ionuț S., 17 ani 8000

Total zile 
de cazare

BENEFICIARI MagicHOME 2019

2000
Total zile 
de cazare

BENEFICIARI MagicHOME 2018

pentrumagichome.ro

Cum arăta la cumpărare

iulie 2017

Cum arată

octombrie 2018

Cum va arăta

mai 2019

440
Beneficiari 

MagicHOME

700
Beneficiari 

MagicHOME

(R)Evolutia MagicHOME - o
 investitie de peste 600

.000 de euro

Viitorul MagicHOME din București va avea 2 etaje, o capacitate de cazare de 25 de 
persoane simultan și săli pentru diverse activități terapeutice. În paralel, căutăm o altă 
casă, în apropierea spitalului Marie Curie din București, pentru aparținătorii copiilor 
internați acolo.
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Atunci când un copil este 
diagnosticat cu o afecțiune 
oncologică toate resursele 

familiei se concentrează pe 
vindecare. Drumuri, cazări, 
analize, tratamente ce nu sunt 
decontate de asigurări, toate 

secătuiesc bugetul familiei. De 
multe ori e pusă sub semnul 
întrebării chiar acoperirea 
nevoilor de bază ale copilului și 
ale celorlalți membri ai familiei. 
Accesul la spitale este dificil, 
calitatea vieții – mai mult decât 

scăzută, cu hrană puțină și lipsită 
de nutrienți, condiții de igienă 
minimale, lipsa apei curente, 
haine neadaptate situațiilor, 
condiții locative departe de 
secolul în care ne aflăm, lipsa 
rechizitelor și a altor materiale. 

Despre cadouri și jucării nici nu 
mai poate fi vorba. 
MagicBOX, mic ajutor pentru 
ameliorarea situației materiale 
a familiei pe toată perioada cât 
copilul se află în tratament și este 
ținut sub observație de medici, nu 
schimbă decisiv viața familiilor 
beneficiare dar cu siguranță mai 
ia din presiunea de pe umărul 
acestora. Necesarul inclus în 
colete a fost alcătuit împreună 
cu medicii și constă din alimente 
neperisabile, produse de igienă, 
îmbrăcăminte, rechizite, jucării și 
alte materiale.

coletul care aduce speranța
Taberele MagiCAMP au scos la iveală numeroasele probleme cu care familiile copiilor 
diagnosticați cu cancer se confruntă zilnic. Peste 75% dintre copiii din programele 
MagiCAMP provin din familii sărace din mediul rural și rural extrem.

MagicBOX, 

Colete MagicBOX livrate

46 
colete
539 
colete

1111
colete

2583
colete

2015

2016

2017

2018

Pentru informații suplimentare 
pe această temă ne puteți scrie pe 
adresa contact@magicamp.ro.
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200 de voluntari au adoptat 
colete în valoare de 1,3 
milioane de lei în 2018!
Am vrut să merg să cunosc 
familia lui Alex M. față în față, să 
văd vocile din spatele unui telefon 
fără fir și să aflu poveștile lor. Am 
avut emoții foarte mari pentru 
că nu știam cum să mă port, la 
ce să mă aștept. Vizita mea s-a 
petrecut la două zile de la livrarea 
coletului, foarte foarte apreciat de 
familie, cel puțin din spusele lor. 
Ajunsă în Ferentari, am avut 
deja un gol în stomac când am 
sunat la interfon. Mama lui 

Alex mă aștepta în ușa liftului, 
la etajul 9. O femeie modestă, 
minionă, cu ochi mari și o voce 
caldă. Mă poftește în casă – 
după ce mă avertizase că nu e 
lux și că e în zugrăveli. O casă 
foarte modestă, un apartament 
plin de lucruri amestecate din 
pricina renovărilor, din pricina 
condițiilor limitate. Sincer, am 
avut un șoc să văd că în zilele 
noastre există încă oameni cu 
asemenea condiții precare. 

Alex era afară, la joacă, când am 
ajuns dar Tori l-a chemat să mă 
cunoască. O minune de băiețel, 
foarte activ, plin de energie, 
un zâmbet mare și o atitudine 
pozitivă. Copilașii aceștia sunt 
ceva de neimaginat ca tărie de 
caracter și putere de a merge 
mai departe! O să vreau să le fiu 
alături câtă vreme va fi nevoie!”
– Magda, voluntar-adoptator 
MagicBOX

Ce simt alături de “copiii mei”, 
așa cum îmi place să îi numesc, 
este una dintre cele mai valoro-
ase experiențe trăite! Nu poate 
fi exprimată în cuvinte emoția 
pe care o simt atunci când ajung 
în fața portii și micuțul Dani 
vine alergând sau mă așteaptă în 
fața porții cu o floare, cu o po-
veste, cu o îmbrățișare și mereu 
cu zâmbetul lui adorabil. Iar la 
fiecare despărțire îmi “smulge” 
promisiunea ca data viitoare să 
vin mai devreme, ca să ne jucăm 
mai mult. Mă simt simultan ca 
un copil de vârsta lor, cu chef de 
joacă, dar și un adult responsabil 
și onorat de această misiune. 
A fost prima dată când un copilaș 
mi-a spus că este “cea mai fericită 
zi din viața lui”. M-a copleșit! 
Am învățat atât de multe din 
această experiență și continui să 
învăț. Am descoperit lucruri noi 
despre mine. Puținul meu încăr-
cat cu multă dragoste poate face 
“cea mai fericita zi” din viața unui 
copil. Ei sunt eroii mei!”
– Simina, voluntar-adoptator 
MagicBOX

Pentru că numărul beneficiarilor a crescut enorm în ultimii doi ani, 
trimiterea coletelor cu ajutoare la familiile verificate prin anchetă socială 
a devenit o provocare majoră. Acesta a fost momentul în care am decis 
implicarea voluntarilor în procesul de livrare a coletelor, atât pentru 
eficientizare, cât și pentru păstrarea legăturii emoționale cu beneficiarii.

”Nu vă pot spune ce bucurie trăiesc copiii de fiecare dată când 
ajunge coletul de la voi! Parcă este Crăciunul! Stau și mă uit la ei și 
tot ce pot să fac este să zâmbesc… mulțumim din suflet!” 
– dna Iordana M, beneficiar

”Fără aceste ajutoare viața noastră ar fi încă și mai grea. Abia facem 
față lucrurilor pe care trebuie să le asigurăm copiilor, de multe ori, cu 
tot regretul și cu toate lacrimile nu reușim să avem grijă de lucrurile 
simple. E cumplit să îți vezi copiii trăind în lipsuri. Tocmai de aceea 
coletul MagicBOX e o bucurie și un ajutor real!”
– dl Mihail, beneficiar

”Patru copii am, inclusiv Seba, care a suferit de pe urma cancerului și 
îi cresc singură. Fac tot ce pot să le asigur lucrurile de care au nevoie 
dar nu reușesc. Condițile în care trăim sunt grele, foarte grele, mereu 
apare ceva, iar ajutorul MagicBOX este extraordinar!”
– dna Negură, beneficiar

TESTIMONIALE BENEFICIARI

Identificarea 
nevoii beneficiar voluntar-

adoptator
feedback şi 
follow-up

livrare la 
beneficiar

Lore, una dintre 
copilele care 

ne-au luminat şi 
inspirat verile.
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CUM AJUTĂ CENTRUL DE 
CONSILIERE ȘI SPRIJIN?
● Suport terapeutic în centrele de oncopediatrie din 
București (Marie Curie, IOB)
● Consiliere psihologică și psihoterapie pentru 
părinți și copii 
● Grupuri de suport pentru părinți
● Organizarea de activități de socializare (prin 
taberele MagiCAMP și MagicTICKET)

Dacă știi pe cineva care are nevoie de ajutor, te 
rugăm să ne  contactezi la telefon 031.437.82.69 
sau prin e-mail la contact@magicamp.roSprijin emoțional în

Centrul de consiliere 
și sprijin MagiCAMP
”Cel mai mare bine pe care mi-l faceți este că vorbiti cu 
mine". Cuvintele unei mame care simte că nu o ascultă 
nimeni și nimeni nu îi înțelege disperarea.

A creditată din august 2018 
drept furnizor autorizat 
de servicii sociale, 

MagiCAMP oferă din septembrie 
2018 familiilor afectate de cancer 
consiliere pe tot parcursul 
procesului de diagnosticare și 
tratare a bolii. ”Cel mai mare 

bine pe care mi-l faceți este că 
vorbiți cu mine”. ”Inițial, am fost 
sceptică, dar acum, după ce am 
vorbit cu dvs, chiar mă simt mult 
mai bine”. ”Mi-a prins foarte bine 
să vorbesc despre ce se întâmplă 
și să spun ce simt, acum pot vedea 
lucrurile și din altă perspectivă”. 
Acestea sunt reacțiile unora dintre 

părinții incluși în programul de 
consiliere. Și este doar începutul!
Atunci când un copil este diag-
nosticat cu o afecțiune oncologică, 
familia este sfâșiată. Atenția și 
resursele se îndreaptă către copilul 
bolnav și către sprijinirea acestuia 
și, în mod inevitabil, relațiile famil-

iale și situația materială a familiei 
se deteriorează.
Problemele cu care se confruntă 
părinții și copiii aflați în asemenea 
situații sunt furie, depresie, alienare 
și izolare socială. 
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copii şi părinţi au 
mers în vacanţă 
în 2018 prin 
MagicTICKET

Zâmbete și 
recunoștință 

din vacanțele 
MagicTICKET!

#MagicTICKET

”Am văzut locuri 
superbe!”
Taberele MagiCAMP au dus la dezvoltarea unui alt proiect dedicat 
relaxării și bucuriei copiilor diagnosticați cu cancer. De data aceasta, 
distracția se întâmplă în familie. 

S untem foarte fericiți că am 
avut ocazia să mergem în 
prima noastră vacanță și 

mulțumim tuturor celor care s-au 
implicat în aceste proiecte!” – 
Mihaela Cojocaru, beneficiar.  
”A fost o vacanță extraordinară 
aceea în Moldova, ieșisem în foarte 
puține locuri înainte de boala mea, 
dar era oricum deosebit de greu, 
căci abia ne ajungeau banii pe care 
tata îi trimitea din străinătate, 
unde lucra. Totul s-a oprit după ce 
am fost diagnosticat cu cancer și a 
început un drum care se desfășura 
între spital și casă”, spune Flavius, 
care are acum 18 ani și pe care 
cancerul l-a lăsat fără piciorul drept. 
”A contat enorm vacanța asta!”, a 
subliniat el.

Ce este MagicTICKET?
Cancerul afectează nu numai 
copilul bolnav, ci și pe cei de lângă 
el, într-un ecosistem extrem de 

delicat zguduit de tot ce înseamnă 
diagnostic, tratament, controale, 
recuperare. Dacă înainte de 
îmbolnăvirea copilului familia mai 
găsea resursele necesare pentru 
a mai pleca într-o vacanță, acest 
lucru devine practic imposibil odată 
ce lupta cu cancerul își devoalează 
cleștii necruțători. Nu de puține 
ori relațiile dintre membrii familiei 
suferă de pe urma îmbolnăvirii 
copilului, iar timpul petrecut cu 
familia, în afara spațiului asociat cu 
boala, este esențial atât pentru copil, 
cât și pentru părinții și frații acestuia. 
MagicTICKET își propune să ofere 
timp de calitate familiilor copiilor 
bolnavi de cancer. Pentru câteva zile, 
familiile afectate au șansa de a evada 
din realitatea dureroasă a luptei cu 
boala și posibilitatea de a fi din nou 
împreună, într-un mediu relaxat, în 
care să reînvețe se trăiască bucuria.
Vacanțele pentru familiile copiilor 
diagnosticați cu cancer sau aflați în 

situații vulnerabile se pot organiza în 
tot timpul anului, în locații diverse, 
puse la dispoziție de partenerii 
MagiCAMP. Programările se fac 
împreună cu familia beneficiară în 
funcție de calendarul de tratament al 
copilului, de vacanțele de la școală, 
de sărbători sau alte evenimente. 
Excursii în zone încărcate de istorie, 
plimbări, experiențe unice, mese 
delicioase, seri amuzante, vacanțele 
sunt menite să readucă optimismul 
pe chipurile familiilor greu încercate.

Pentru idei legate de MagicTICKET 
scrieţi-ne la contact@magicamp.ro



Vă mulţumim că ne ajutaţi 
să îi ajutăm! 

Magic is something 
YOU make!


