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Asociaţia Kogayon este membră a:
- CERI - Carpathian Ecoregion Initiative
- Coaliţiei ONG Natura 2000
- Coaliţia pentru Arii Protejate
- Comitetul de Bazin al Râului Olt

Asociaţia Kogayon este un ONG de protecţia 
mediului, cu sediul în Costeşti-Vâlcea, fi ind 
înfi inţată în 2004 şi având în prezent peste 150 
membrii voluntari.

Domeniile de activitate ale asociaţiei noastre 
sunt: managementul ariilor naturale protejate, 
conservarea biodiversităţii şi geodiversităţii, 
ecoturismul, educaţie ecologică, informare şi 
conştientizare, dezvoltare durabilă a regiunii, 
activităţi de cercetare.

Asociaţia îşi desfăşoara activitatea în special 
în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa la a cărui 
înfi inţare şi-a adus o contribuţie decisivă, precum  
şi în zona adiacentă acestuia, dar şi la nivel 
naţional.

Asociaţia Kogayon este partener al RNP 
Romsilva la administrarea Parcului Naţional Buila-
Vânturariţa şi custode al Rezervaţiei Naturale 
Muzeul Trovanţilor Costeşti.

Asoc i a ţ i a   Kogayon

Principalele realizări ale Asociaţiei Kogayon până în prezent:
- înfi inţarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
- implicarea în administrarea Parcul Naţional Buila-Vânturariţa prin implementarea 
unui număr de peste 10 proiecte, în valoare de peste 250.000 euro, vizând: 
amenajarea infrastructurii turistice a parcului, programe de educaţie ecologică 
(Junior Ranger şi tabere de vară), monitorizare, studii şi cercetări, întărirea 
capacităţii instituţionale a administraţiei parcului şi instruirea personalului 
acesteia, promovare, informare şi conştientizare.
- implicarea în proiecte de informare-conştientizare la nivel naţional: Proiectul 
Focus: Ecology - în colaborare cu Centrul Ceh din Bucureşti
- implicarea în rezolvarea unor probleme la scară naţională (Campania “Stop 
vânătorii în parcurile naţionale”), etc. 

Contact: Costeşti, Str. Costeşti, nr. 343 
jud. Vâlcea, 247115, România 
Tel: +40.0723.071.648
E-mail: offi ce@kogayon.ro
www.kogayon.ro
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1. Rangeri Juniori – prieteni ai 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (I)

Perioada de derulare: aprilie - octombrie 2009
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL 
România, programul “Spaţii verzi” (17.985 lei)
Valoare: 27.715 lei
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,    
                Inspectoratul Şcolar Vâlcea

Obiective: 
* Asigurarea pentru elevii şcolilor din zonă a unei 
baze de cunoştinţe referitoare la conservarea 
geodiversităţii şi biodiversităţii parcului, prin 
intermediul unor prezentări, lecţii în natură şi tabere 
şi prin implicarea acestora în activităţi practice în 
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa;
* Conştientizarea populaţiei din zona parcului cu 
privire la importanţa conservării geodiversităţii şi 
biodiversităţii parcului prin organizarea Zilei Parcului 
Naţional Buila-Vânturariţa şi a unor manifestări locale 
cu ajutorul membrilor asociaţiei, a personalului 
Administraţiei parcului şi a Rangerilor Juniori;
* Construirea şi amenajarea unui foişor educativ, în 
zona Poiana Prislop, necesar lecţiilor în aer liber;
* Realizarea unui traseu tematic educativ pentru 
activităţile în aer liber cu Rangerii Juniori;

Rezultate:
1. Construirea şi amenajarea unui foişor educativ, în zona Poiana Prislop,
 cu 10 panouri informative
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2. Amenajarea unui traseu tematic în parc - confecţionarea şi amplasarea a 
nouă panouri informative (100x80 cm) în punctele de interes de pe traseu,
cu informaţii despre geologie, fl oră, pădure, faună etc.

1. Rangeri Juniori – prieteni ai 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (II)

Perioada de derulare: aprilie - octombrie 2009
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL 
România, programul “Spaţii verzi” (17.985 lei)
Valoare: 27.715 lei
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,    
                Inspectoratul Şcolar Vâlcea
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3. Editarea şi tipărirea a 300 caiete de teren şi 3.000 pliante “Cum să devin 
Junior Ranger al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa”
    Realizarea de pălării, insigne şi eşarfe inscripţionate “Ranger Junior al 
Parcului Naţional Buila Vânturariţa”

1. Rangeri Juniori – prieteni ai 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (III)

Perioada de derulare: aprilie - octombrie 2009
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL 
România, programul “Spaţii verzi” (17.985 lei)
Valoare: 27.715 lei
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,    
                Inspectoratul Şcolar Vâlcea
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4. Organizarea pentru elevii şcolilor din zonă a unor serii de prezentări, lecţii în 
natură şi tabere Junior Ranger

1. Rangeri Juniori – prieteni ai 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (IV)

Perioada de derulare: aprilie - octombrie 2009
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL 
România, programul “Spaţii verzi” (17.985 lei)
Valoare: 27.715 lei
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,    
                Inspectoratul Şcolar Vâlcea
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5. Organizarea Zilei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa - 3 octombrie 2009

1. Rangeri Juniori – prieteni ai 
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (V)
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Perioada de derulare: aprilie - octombrie 2009
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL 
România, programul “Spaţii verzi” (17.985 lei)
Valoare: 27.715 lei
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,    
                Inspectoratul Şcolar Vâlcea



2. Reconstrucţia Refugiului Turistic 
Curmătura Builei (I)

Perioada de derulare: mai - iulie 2009
Benefi ciari: parcul naţional, turişti, comunităţile 
locale
Finanţator: Asociaţia Kogayon (21.000 lei - proveniţi 
din 2% din impozitul pe venit donat in 2008)
Valoare: 50.000 lei
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional Buila-
Vânturariţa, Obştea Moşnenilor Bărbăteşti

Acest proiect a fost realizat cu sprijinul celor 
peste 90 de voluntari din cadrul mai multor organizaţii 
şi nu numai (Asociaţia Kogayon, CTA Vânturariţa 
Rm. Vâlcea, Paşi Mărunţi Bucureşti, Serviciul Public 
Salvamont Rm. Vâlcea, Cercetaşii României - Centrul 
Local Rm. Vâlcea, Clubul de Turism Caraiman, 
Colegiul Tehnic Forestier Rm. Vâlcea), care au ajutat 
la transportul materialelor până în Curmatura Builei 
şi la construcţia noului refugiu. 

Cu ajutorul voluntarilor, care au făcut în total 
152 transporturi/om de câte cca. 2 ore, au fost 
cărate cu spatele şi în rucsacuri: 5.900 bucăţi de 
şindrilă, 450 scânduri, 100 kg cuie şi alte materiale 
necesare.
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refugiul din Curmătura Builei înainte 
de reconstrucţie şi reamenajare

dărâmarea construcţiei şubrede 
şi păstrarea materialelor încă bune

selectarea materialelor în stare bună, ce au putut fi  
reutilizate la reconstruirea refugiului

ridicarea noii structuri a refugiului



Rezultatul este un refugiu deschis în permanenţă 
turiştilor, cu 20 locuri la prici, în două camere (3,5x3 
m şi 3,5x4,5 m) şi prispă (3,5x1,5 m). 

În interiorul refugiului a fost amenajat şi un 
mic punct de informare, unde vizitatorii pot consulta 
ghidul şi harta turistică a parcului şi pot găsi materiale 
informative. Am pregătit, cu drag, şi un caiet pentru 
impresii şi chestionare de monitorizare turistică pe 
care vizitatorii le pot completa, ajutând astfel la 
îmbunătăţirea infrastructurii turistice a parcului.

2. Reconstrucţia Refugiului Turistic 
Curmătura Builei (II)
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“transportul” materialelor necesare 
reconstrucţiei refugiului

...aproape gata, ultima zi de lucru la acoperiş

realizarea ultimelor detalii 
şi montarea plăcuţei cu mulţumiri

colţul de informare turistică din interiorul noului 
refugiu cu: pliante, broşuri, fi şe de evaluare turistică, 

harta Parcului Naţional Buila Vânturatiţa



3. European Youth Ranger

Perioada de derulare: septembrie - octombrie 2009
Benefi ciari: tineri din 6 ţări: Italia, Polonia, Letonia, 
Lituania, Turcia şi România
Finanţator: Comisia Uniunii Europene (Programul 
Youth in Action) prin Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale
Valoare: 15.700 euro
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa

Obiective: 

* Instruirea şi implicarea tinerilor în problematica 
managementului ariilor naturale protejate
* Găsirea unor soluţii de promovare efi cientă a 
ecoturismului în zone cu patrimoniu natural
* Promovarea parcului
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prezentare şi workshop pe tema managementului 
ariilor protejate - studiu de caz P.N. Buila-Vânturariţa

aplicaţie practică în zona foişorului educativ 
din Poiana Prislop. P.N. Buila-Vânturariţa

aplicaţie practică pe traseul de ecoturism
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

tinerii din cele 6 ţări participante în proiect.
Poiana Prislop. P.N. Buila-Vânturariţa



4. Proiect de voluntariat 
în colaborare cu Asociaţia Bouworde 

În urma colaborării cu Asociaţia Bouworde 
(Belgia), în ultimii trei ani au fost realizare lucrări 
de reparaţie la Cantonul Codric, în interiorul 
Parcului Naţional Buila Vânturariţa. De asemenea, 
în fi ecare vară, voluntarii Bouworde au ajutat la 
activităţi de întreţinere şi reparare a infrastructurii 
turistice din parc. 

În vara anului 2009, voluntarilor belgieni li s-a 
alăturat şi un grup (5 voluntari) de la Cooperativa 
Sociala ONLUS din Brescia, Italia. 

Perioada de derulare: 2007 - în continuă derulare
Benefi ciari: parcul naţional, turiştii, 
                   comunităţile locale;
Finanţator: Asociaţia Bouworde (Belgia)
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional 
                Buila-Vânturariţa;
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voluntari ce au ajutat la întreţinerea marcajelor şi 
panourilor din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

lucrări de reparaţii în interiorul Cantonului Condric
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

lucrări de reparaţii şi reamenajare
Cantonul Codric. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

lucrări de reparaţii şi reamenajare
Cantonul Codric. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa



5. Training Move4Nature - UNEP

Perioada de derulare: ianuarie - mai 2009
Benefi ciari: cadre didactice din şcolile din 
vecinătatea ariilor protejate din Judeţul Vâlcea
Finanţator: UNEP
Valoare: 1.000 euro
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa, 
                Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea;
Obiective:
Instruirea şi implicarea cadrelor didactice în 
activităţi de educaţie ecologică în parc
Promovarea parcului prin intermediul 
activităţilor realizate cu elevii la ore, de către 
cadrele didactice;

Instruirea personalului administraţiei parcului cu 
privire la tehnica şi echipamentul de căţărare, noţiuni 
de acordare a primului ajutor şi intervenţie în acţiuni 
de salvare în zona montană;

6. Training pentru personalul APNBV
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seminarii pentru implicarea cadrelor didactice 
de la şcolile din zonă în Programul Move4Nature

seminarii pentru implicarea cadrelor didactice 
de la şcolile din zonă în Programul Move4Nature

training cu personalul APNBV training cu personalul APNBV



7. Traseul “Poveştile pădurii” în Parcul 
Naţional Buila-Vânturariţa

Perioada de derulare: 
octombrie 2009 - martie 2010
Benefi ciari: elevi ai şcolilor din zona parcului, 
comunităţile locale, turişti
Finanţator: NatuRegio - Trainees for nature
Valoare: 3.000 euro
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa, 
Inspectoratul Şcolar Vâlcea

Obiective: 

* Realizarea unui traseu educativ pentru 
cunoaşterea pădurii, în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii educative necesare desfăşurării 
activităţilor educative în parc.
* Informarea şi educarea elevilor din şcolile din 
zona parcului cu privire la importanţa conservării 
geodiversităţii şi biodiversităţii parcului
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panou introductiv al traseului educativ “Poveştile Pădurii” În Parcul Naţional Buila-Vânturariţa



8. Înfi inţarea de cluburi de voluntari 
transfrontieri în Parcul Naţional Buila-
Vânturariţa şi Parcul Natural Vratchansky 
Balkan (Bulgaria)

Proiect implementat de Administraţia Parcului 
Natural Vratchansky Balkan (Bulgaria) 

Perioada de derulare: oct. 2009 - martie 2010
Benefi ciari: elevi şi cadre didactice ai şcolilor din 
zona celor două arii protejate
Finanţator: NatuRegio - Trainees for nature
Valoare: 13.600 euro
Parteneri: Administraţia Parcului Natural Vratchansky 
Balkan, Asociaţia Kogayon şi Administraţia P.N. Buila-
Vânturariţa, Inspectoratele Şcolare din Districtul 
Vrasta şi din Vâlcea; 

Obiective: 
* Atragerea şi implicarea tinerilor din Judeţul 
Vâlcea (România) şi Districtul Vratsa (Bulgaria) 
în activităţi de protejarea naturii la nivel local;
* Creşterea gradului de informare şi implicare al 
elevilor în probleme de protecţie a mediului;
* Popularizarea celor două arii naturale protejate şi 
a activităţilor de conservare şi educaţie ecologică 
ale acestora, în cele două regiuni;
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consituirea grupului de voluntari al Eco-Clubului 
Green Future. Parcul Natural Vrachanski Balkan

sesiuni de lucru cu voluntarii Eco-Clubului Green Future. 
Parcul Natural Vrachanski Balkan

realizarea unei platforme web pentru facilitarea 
comunicării între voluntari şi diseminarea rezultatelor  

www.greenfutureclubs.com

sesiune de prezentări susţinute de elevii liceului din 
Horezu, pentru selectarea voluntarilor Eco-Clubului



În anul 2009, Asociaţia Kogayon a primit 3 premii În 

cadrul Galei Societăţii Civile, pentru campania derulată 

în 2008 “Stop vânătorii în parcurile naţionale”: Marele 

premiu al Galei, Premiul I la secţiunea Protecţia Mediului, 

Premiul I la secţiunea Buget/Efi cienţă. 

Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături în 

această campanie! Premiul aparţine în egală măsură 

tuturor celor care s-au opus proiectului de Lege ce ar fi  

permis vânătoarea în parcurile naţionale. 

Premiere la Gala Societăţii Civile 2009
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- să reconstruim refugiul Piscul cu Brazi;
- să întreţinem marcajele şi infrastructura turistică 
a parcului naţional Buila-Vânturariţa (puncte de 
informare, refugii, trasee, spaţii de campare, 
cabane);
- să amenajăm un părculeţ cu un punct de 
informare la Biserica Gruşetu din Costeşti;
- să continuăm programul educativ Junior Ranger 
al PNBV: prezentări, lecţii de educaţie ecologică, 
drumeţii şi tabere pentru elevii şcolilor din zonă.
- să continuăm parteneriatul cu Administraţia 
Parcului Natural Vratchansky Balkan, să susţinem şi 
să ajutăm la buna desfăşurare a activităţilor eco-
cluburilor create;
- orice altă idee năstruşnică (de educaţie pentru 
mediu, promovare şi conştientizare asupra 
problemelor de mediu şi conservare a ariilor 
protejate) ne mai vine pe parcursul anului... 

Câte puţin din ceea ce am plecat să 
facem în anul 2010...
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Finanţatori şi sponsori: 

Fundaţia pentru Parteneriat, 
Administraţia Fondului pentru Mediu, 
RNP Romsilva, CJ Valcea, 
Kepler Rominfo, Edelweiss Travel, 
SC Arnota SRL Costesti, UNEP,
NatuRegio - Trainees for nature, 
Comisia Uniunii Europene (Programul 
Youth in Action);
 

Parteneri şi colaboratori:

Administraţia PNBV, Primăria Costeşti, Primăria Bărbăteşti, Primăria Băile 
Olaneşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi şcolile din zona parcului, 
Obştea Moşnenilor Bărbăteşti, Serviciul Public Salvamont Vâlcea, Centrul Ceh, 
CTA Vânturariţa, Asociaţia Depresiunii Horezu, mânăstirile şi schiturile din zona 
parcului, Asociaţia TinEcoArt Horezu şi alte ONG-uri, Econatur Travel;

Mulţumim, de asemenea,  tuturor celor care au 
contribuit la susţinerea activităţilor derulate în 
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa prin direcţionarea 
a 2% din impozitul pe venit datorat statului către 
Asociaţia Kogayon.

Numele ONG: ASOCIATIA KOGAYON

Cod de identifi care fi scala: 16132059

Cont bancar (IBAN): RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Cum ne puteţi sprijini în continuare? 

* participând la campania 2% 
(detalii pe www.kogayon.ro, www.buila.ro)
* susţinându-ne proiectele prin parteneriate, 
sponsorizări, colaborări;
* alăturându-te cu entuziasm şi voie bună echipei :)
* aplicând principiul: Respect pentru Natură şi 
Oameni!
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