
7–10 ЛИПНЯ
М. БАД-ЗЕГЕБЕРГ

Ласкаво просимо  
в табір Camp D 2022

Табір Camp D збирається в 2022 році вже вшосте  
і організовується компанією Novo Nordisk. Кожного 
разу всі учасники були в цілковитому захваті. Тому 
що табір Camp D пропонує молодим людям, які 
хворіють на діабет, цілеспрямовану допомогу під 
час важливого періоду їх життя. 

На нашому веб-сайті www.campd.info є інформація  
та відео німецькою мовою.

У тебе виникли питання? Тоді ти можеш звернутися 
на нашу спеціально встановлену гарячу лінію 
табору Camp D: 06131 903-1391, 
понеділок – п’ятниця з 7.30 до 13.30 год. 

Більше інформації на сайті  
campd.info

Табір Camp D є найбільшим в Європі 
інформаційним табором для молодих людей, 
які страждають на діабет, і відбудеться з 7 по  
10 липня 2022 року у містечку Бад-Зегеберг.

– В таборі Camp D ти знайдеш значну підтримку  
в твої особливій ситуації. Ти отримаєш цінну 
інформацію про діабет та зможеш під наглядом 
лікарів почати займатися спортом. Тут ти 
знайдеш простір для відновлення сил та 
піднесення духу. 

– Для тебе участь в таборі Camp D повністю  
безкоштовна – включаючи дорогу до табору  
та назад!

– Твоє спальне місце в 4-місному наметі вже 
чекає на тебе – про їжу та напої ми також 
подбаємо.

– Як стати учасником? Ти можеш просто 
звернутися в одну із клінік, що спеціалізується  
на лікуванні діабету, і якій ти довіряєш. Вони 
допоможуть тобі з реєстрацією!

– Звичайно ж, на місці у нас є перекладач, щоб  
ви могли порозумітися!

Найголовніше про табір Camp D
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Для тебе  

участь в таборі  

Camp D повністю  

безкоштовна!

Інформація та контакти 

https://www.campd.de


Ласкаво просимо в 
табір Camp D 2022

Тобі від 16 до 25 років, ти живеш з діабетом і нещодавно 
приїхав/ла до Німеччини? Іноді ти відчуваєш себе 
самотнім зі своїм діабетом і хотів/ла б з кимось про 
це поговорити? Тоді приїжджай в табір Camp D і 
отримай нові імпульси і нові сили! Табір Camp D буде 
проходити цього літа під слоганом «по-справжньому 
добре» - тому що справжні зустрічі роблять нас всіх 
щасливими.

Ми будемо дуже раді познайомитися з тобою!

 Ти не сам
В таборі Camp D ти відчуєш абсолютну єдність:  
До 500 підлітків з діабетом та близько 150 спеціалістів 
з лікарських практик та клінік, що спеціалізуються  
на лікуванні діабету та психологічних захворювань, 
будуть раді поділитися з тобою своїм досвідом.
Вони уважно вислухають твої історії і підтримають 
тебе в усьому, що тобі потрібно.

 Дізнатися більше про діабет
Під час наших семінарів ми обговорюємо теми, які 
стосуються твого життя з діабетом, такі як, наприклад, 
діабет та спорт, статеве життя, професія чи подорожі. 
Всі питання можуть без табу обговорюватися з 
лікарями, психологами і іншими молодими людьми, 
які хворіють на діабет, і висвітлюватися з різних  
кутів зору. Крім цього, ти дізнаєшся про найновіші 
результати наукових досліджень та технологій в 
області діабетології.

Корисно знати: Хоч семінари проводяться німецькою 
мовою, але на місці є куратори з України, які будуть 
перекладати для вас. До того ж, багато учасників  
володіють також англійською мовою. 

 Бути активним, рухаючись  
Один із днів буде присвячений руху: В день спорту 
досвідчені спортсмени, які хворіють на діабет, 
покажуть тобі, що при діабеті можна і потрібно бути 
спортивно активним, і на що при цьому потрібно 
звернути увагу. Отримай поради від справжніх 
олімпійських призерів та чемпіонів світу!

В таких трендових видах спорту як паркур чи 
сапсерфінг ти можеш випробувати себе на спритність. 
Під час турнірів з пляжного волейболу та футболу 
ти випробуєш себе на здатність працювати в 
команді. На велосипеді ти зможеш познайомитися 
з місцевістю. 

А поміж цим – просто мимохідь – ти навчишся 
декільком кухонним трюкам у професіональних 
кухарів.  Вони покажуть тобі, як без особливих 
зусиль можна приготувати прості та корисні страви.

Для тебе  

участь в таборі  

Camp D повністю  

безкоштовна!


