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Asociaţia

Kogayon

Asociaţia Kogayon este un ONG de protecţia
mediului, cu sediul în Costeşti-Vâlcea, ﬁind
înﬁinţată în anul 2004 şi având în prezent peste
150 membri voluntari.
Domeniile de activitate ale asociaţiei noastre
sunt: management de arii naturale protejate,
conservarea biodiversităţii şi geodiversităţii,
ecoturism, educaţie ecologică, informare şi
conştientizare, dezvoltare durabilă a regiunii,
activităţi de cercetare.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în special
în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa la a cărui
înﬁinţare 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 BuilaVânturariţa şi custode al Rezervaţiei Naturale
Muzeul Trovanţilor Costeşti.
Contact: Costeşti, Str. Costeşti, nr. 343
jud. Vâlcea, 247115, România
Tel: +40.0723.071.648
E-mail: ofﬁce@kogayon.ro
www.kogayon.ro
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Principalele realizări ale Asociaţiei Kogayon până în prezent:
- înﬁinţarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa;
- implicarea în administrarea Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi a Rezervaţiei
Naturale Muzeul Trovanţilor Costeşti, prin implementarea unui număr de peste
15 proiecte, în valoare de peste 300.000 euro, vizând: amenajarea infrastructurii
turistice a parcului, programe de educaţie ecologică (Junior Ranger, excursii
în natură cu copii, tabere de vară, prezentări la şcoli şi licee), 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”).
-

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

Pe parcursul paginilor ce urmează vă prezentăm pe scurt activităţile noastre
din anul 2010.
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1. Înﬁinţarea a 2 eco-cluburi de voluntari
transfrontieri în Parcul Naţional BuilaVânturariţa (România) şi Parcul Natural
Vratchansky Balkan (Bulgaria) (I)

Proiect implementat de Administraţia Parcului
Natural Vratchansky Balkan (Bulgaria)
Perioada de derulare: oct. 2009 - martie 2010
Beneﬁciari: 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. BuilaVânturariţa, Inspectoratele Şcolare din Districtul
Vrasta şi judeţul Vâlcea;

Rezultate:
* realizarea unei platforme web de comunicare pentru voluntari;
* realizarea şi prezentarea, de către elevi, a ariilor naturale protejate din cele
două ţări prin postere, prezentări multimedia şi sesiuni de dezbatere;

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

vizita voluntarilor Eco-Clubului Green Future din Vratsa
(Bulgaria) în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

sesiune de prezentare a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
în cadrul reuniunii celor două eco-cluburi la Horezu

sesiune de prezentări susţinute de elevii liceelor din
Horezu şi Vratsa, pe tema ariilor naturale protejate

Obiective:
* Atragerea şi implicarea tinerilor din Judeţul Vâlcea
(România) şi Districtul Vratsa (Bulgaria) în activităţi
de protejare a 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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1. Înﬁinţarea a 2 eco-cluburi de voluntari
transfrontieri în Parcul Naţional BuilaVânturariţa (România) şi Parcul Natural
Vratchansky Balkan (Bulgaria) (II)

În perioada 7-11 aprilie 2010, elevii eco-clubului
din Horezu şi-au întâmpinat oaspeţii bulgari de la
eco-clubul din Vratsa cu prezentări interactive ale
ariilor naturale protejate locale. Au urmat apoi
alte activităţi, precum:
* drumeţii tematice în Parcul Naţional BuilaVânturariţa, descoperind ﬂora, urme ale faunei,
vechea istorie geologică şi peisajele deosebite
de pe traseul de ecoturism;
* excursie la Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor
şi o scurtă incursiune în trecutul geologic al zonei;
* atelier de ceramică, unde elevii au învăţat câteva
mici secrete în realizarea şi decorarea ceramicii
de Horezu;
* jocuri şi animaţii cu tematică despre Natură;
* sesiuni de lucru pentru realizarea unui pliant al
eco-clubului, precum şi idei pentru activităţile
viitoare;
* seară tematic-folclorică româno-bulgară.

Rezultate:
* drumeţii tematice în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi zona Horezu.

drumeţie cu elevii celor două eco-cluburi pe traseul
de ecoturism din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

atelier de ceramică la meşterul olar Ion Paloş, Horezu

drumeţie în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa,
zona Cheilor Costeştilor

sesiune de lucru cu elevii celor două eco-cluburi
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2. Amenajarea grădinii bisericii
Gruşeţu, în apropierea PNBV
În perioada 1-2 mai 2010 aproximativ 30 de voluntari
au lucrat la amenajarea parcului din curtea bisericii
din lemn Gruşetu, comuna Costeşti, monument
istoric din secolul al XIX-lea, restaurat în 2009.

În cele două zile, s-au amenajat aleile grădinii, s-au plantat puieţi, arbuşti, ﬂori
şi plante aromatice din specii locale. Tot aici vor mai ﬁ montate bănci şi un punct
de informare turistică.

Acţiunea a fost realizată din resurse proprii, cu
sprijinul Parohiei Costeşti, Protoieriei Horezu,
Primăriei Costeşti, Postului de Poliţie Costeşti,
Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
şi eco-clubului Green Future din Grupul Şcolar
Constantin Brâncoveanu Horezu, făcând parte
dintr-un proiect mai amplu de punere în valoare şi
promovare a patrimoniului cultural local din zona
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (PNBV).
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3. Traseul “Poveştile Pădurii” în Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa (I)
Perioada de derulare: octombrie 2009 - martie 2010
Beneﬁciari: elevi ai şcolilor din zona parcului,
turişti, comunităţile locale;
Finanţator: NatuRegio - Trainees for nature
Valoare: 3.000 euro
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa,
Inspectoratul Şcolar Vâlcea;

Rezultate:
* realizarea şi amplasarea a 9 panouri informative pe traseul “Poveştile Pădurii”,
în zona Pietreni-Scărişoara-Pătrunsa, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa;

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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o parte din panourile de pe traseu, în curs de realizare
în curtea meşterului tâmplar din satul Costeşti

transportul panourilor din Poiana Scărişoara
spre Pătrunsa

începutul montării primelor panouri

montarea panourilor oblice,
în pădurea frumoasă pe poteca spre Pădrunsa
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3. Traseul “Poveştile Pădurii” în Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa (II)
Traseul poate ﬁ parcurs de orice turist aﬂat în zonă
în Parcul Naţional, ﬁind totodată un instrument de
lucru interactiv pentru lecţii de ştiinţele naturii,
în cadrul unor excursii sau tabere cu copiii.
Tematica traseului înfăţişează aspecte precum:
* evoluţia unei păduri şi etapele ei de creştere;
* diferenţele dintre o pădure naturală şi una
plantată;
* diversitatea pădurilor naturale din zonă (specii
de arbori ce pot ﬁ întâlniţi pe traseu);
* importanţa conservării arborilor bătrâni şi a
lemnului mort într-o pădure;
* semne şi urme lăsate de vieţuitoarele pădurii;
* legenda Mumei Pădurii.

Rezultate:
* realizarea unei broşuri ca suport pentru excursiile organizate cu copiii pe traseu.
Broşura urmăreşte şi detaliază informaţia de pe panourile interpretative, alături
de câteva jocuri şi pagini de completat de către copil.

detaliu panou cu sculpturi de frunze

Panourile amplasate prezintă informaţia într-un
mod interactiv, cu multe ilustraţii, precum şi alte
surprize vizuale şi tactile (de exemplu, sculpturi
în relief cu frunzele arborilor de pe traseu).

panou cu clapetă,
tematica “Viaţa lemnului mort”
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câteva pagini din broşura-suport pentru traseul
Poveştile Pădurii
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4. Proiect de voluntariat
în colaborare cu Asociaţia Bouworde

Perioada de derulare: 2007 - în continuă derulare
Beneﬁciari: parcul naţional, turiştii,
comunităţile locale;
Finanţator: Asociaţia Bouworde (Belgia)
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa;

Este al patrulea an de când 9 voluntari
belgieni de la Bouworde vin în parc şi timp de 3
săptămâni, împreuna cu voluntari ai Asociaţiei
Kogayon, desfăşoară astfel de activităţi.
Cu ajutorul acestora, Cantonul Codric s-a
transformat încet-încet dintr-o ruină, într-o cabană
cu 20 locuri, având ca destinaţie activităţile de
educaţie ecologică, de voluntariat, de cercetare,
de administrare şi de informare turistică ce se vor
desfăşura pe teritoriul parcului, având baza aici.
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lucrări de reparaţii în interiorul Cantonului Codric
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

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

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

echipa voluntarilor Bouworde 2010
alături de câţiva kogayoni
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5. Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici

Perioada de derulare: martie - octombrie 2010
Beneﬁciari: elevi de la Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu,
turişti şi vizitatori,
comunităţi locale din zona proiectului;
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL
România, în cadrul Programului Spaţii verzi,
componenta Arii Naturale Protejate;
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa, Inspectoratul Şcolar Vâlcea,
Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu
Primăria Comunei Costeşti;

Rezultate:

Scopul proiectului: promovarea ariilor naturale
protejate în a căror administrare este implicată
Asociaţia Kogayon: Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti.

- realizarea de către elevi a unui sondaj de opinie în rândul comunităţilor locale
(Costeşti şi Horezu), pentru aﬂarea percepţiei acestora vis-a-vis de ariile naturale
protejate din zonă;

- cunoaşterea de către elevi a ariilor naturale protejate din zonă: Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti, prin
prezentări la care au participat peste 1500 elevi şi cadre didactice;
- vizite cu elevii în ariile naturale protejate, o tabără de educaţie pentru natură
şi creaţie;
- realizarea cu ajutorul elevilor a unui pachet de informare/promovare cu privire
la cele două arii naturale protejate: pagină web (www.trovanti.ro), broşură A5
(84 pagini + hartă pliată , 1000 exemplare), două pliante A4 (3000 exemplare),
poster A2 (100 exemplare), chestionare adresate comunităţii locale (450
exemplare);

- organizarea unor evenimente de promovare a celor două arii naturale protejate:
expoziţii foto (100 fotograﬁi din ariile naturale protejate) la Grupul Şcolar
Constantin Brâncoveanu Horezu (noiembrie 2010), Şcoala Generală Ferigile
Costeşti (decembrie 2010) şi Biblioteca Judeţeană Vâlcea (ianuarie 2011), a doua
ediţie a zilei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (octombrie 2010).
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5. Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici (II)

Perioada de derulare: martie - octombrie 2010
Beneﬁciari: elevi de la Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu,
turişti şi vizitatori,
comunităţi locale din zona proiectului;
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL
România, în cadrul Programului Spaţii verzi,
componenta Arii Naturale Protejate;
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa, Inspectoratul Şcolar Vâlcea,
Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu
Primăria Comunei Costeşti;

drumeţie în pădurea din apropierea cabanei Cheia
şi joc-animaţie de descoperire a speciilor de arbori

atelier de lucru despre ariile protejate locale şi
găsirea de metode adecvate de promovare

materialele realizate în cadrul proiectului pot ﬁ descărcate gratuit,
în format .pdf, de pe site-ul: www.trovanti.ro

materiale de promovare şi informare realizate în cadrul proiectului:
set “Descoperă minunile de piatră ale Olteniei de sub Munte - Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi Muzeul Trovanţilor”
poster, broşură (84 pag.), pliant;
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6. Tabăra de creaţie de la Cheia
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa (I)

Perioada de derulare: 13-17 august 2010
Beneﬁciari: elevi de la Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL
România, în cadrul proiectului “Promovarea ariilor
naturale protejate de catre tinerii localnici”
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa şi
Inspectoratul Şcolar Vâlcea;
Puteţi vedea mai multe fotograﬁi de la tabără la următoarele adrese web:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF
http://www.facebook.com/album.php?aid=15822&id=100000996488114&l=2cba275930
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drumeţie în pădurea din apropierea cabanei Cheia
şi joc-animaţie de descoperire a speciilor de arbori

atelier de lucru despre ariile protejate locale şi
găsirea de metode adecvate de promovare

joc-animaţie în natură pentru împrietenirea cu un
arbore şi recunoaşterea acestuia cu ochii închişi

atelier de fotograﬁe în Natură (fotograﬁerea
cursurilor de apă şi a altor elemente aﬂate în mişcare)
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6. Tabăra de creaţie de la Cheia
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa (II)
Pe parcursul taberei, elevii au participat la diferite
activităţi, precum:
* joc-concurs de descoperire a elementelor naturale
şi nenaturale din zonă;
* atelier de modelare în lut a unor insecte, broscuţe,
ﬂori, mamifere şi alte vieţuitoare din natură, cu
ajutorul unor determinatoare de specii;
* atelier de confecţionare de eco-bijuterii din
materiale naturale găsite în pădure (crenguţe,
pietre, fructe, seminţe etc.);
* joc de cunoaştere a speciilor de arbori şi a rocilor
din zonă;
* atelier de fotograﬁe în natură;
* atelier de modelare ﬁgurine din aluat;
* drumeţie de explorare a împrejurimilor şi
identiﬁcare a unor specii protejate;
* atelier de realizare a unor colaje având ca subiect
insectele şi folosind materiale găsite în pădure
(frunze, crenguţe, fructe, seminţe, pietre);
* atelier de lucru pentru realizarea unor materiale
informative despre ariile naturale protejate din
zonă (poster, pliant);
* jocuri şi animaţii în natură;
* seri cu foc de tabără şi cântece de munte.
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drumeţie prin Cheile Cheii şi Brâna Caprelor,
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

elevii din eco-club înţelegând în mod interactiv
şi prin joc rolul ﬁecărui element din Natură

atelier foto despre fotograﬁa de Natură
realizat la intrarea în Cheile Cheii, PNBV

atelier de modelaj de ﬁgurine cu inspiraţie din Natură,
realizate din aluat şi mici obiecte naturale găsite în
pădure şi în împrejurimile cabanei
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7. Ziua Parcului Naţional
Buila - Vânturariţa

Asociaţia Kogayon şi Administraţia Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa au organizat în data de
2 octombrie, în localitatea Costeşti, ziua Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa, pentru a doua oară de
la înﬁinţarea acestuia.
Evenimentul a fost dedicat în exclusivitate copiilor
din comunităţile locale ale parcului, în special celor
care au participat în anii trecuţi la activităţile din
programul Ranger Junior.
Pe durata acestuia, elevii Şcolii Generale Ferigile
Costeşti şi cei din Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu, membri ai Green Future
Eco-Clubs
(http://www.greenfutureclubs.com),
îndrumaţi de voluntari Kogayon, au participat la
mai multe ateliere de creaţie şi jocuri cu tematică
ecologică.
Materialele realizate de copii la ziua parcului şi în
cadrul programului de educaţie ecologică Ranger
Junior, alături de fotograﬁi din cadrul activităţilor
vor ﬁ folosite pentru organizarea unor expoziţii în
şcolile din zonă, având ca scop promovarea de către
copii a ariilor naturale protejate locale: Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală
Muzeul Trovanţilor Costeşti.
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8. Voluntariat Lafarge

În perioadele 16-18 iulie şi 22-23 octombrie
2010, Parcul Naţional Buila-Vânturariţa (PNBV) a
primit sprijinul unor grupuri de voluntari inimoşi din
partea Lafarge România.
Pe durata celor două zile din luna iulie, 11
voluntari au completat chestionare de monitorizare
turistică adresate vizitatorilor parcului, au
monitorizat activitatea vizitatorilor din zonă, au
înregistrat tot traﬁcul turistic de pe Valea Bistriţa
(cea mai circulată zonă din cadrul Parcului Naţional),
au strâns 15 saci de gunoi de-a lungul drumului
forestier de pe vale şi s-au familiarizat cu speciﬁcul
parcului şi problemele acestuia.
În cele 2 zile din octombrie 2010, 17 voluntari
au desfăşurat următoarele activităţi de întreţinere
şi marcaj turistic în interiorul PNBV:
* întreţinerea punctului de informare Prislop şi
a panourilor informative de pe două trasee educativtematice: Ranger Junior şi Poveştile Pădurii;
* remarcarea unui traseu turistic: Curmătura
Builei - La Troiţa - Izvorul Larg - Prislop;
* igienizarea a două zone din parc: Valea MoriiPoiana Scărişoara şi Curmătura Builei-Izvorul Larg.
Le mulţumim mult tuturor participanţilor!
Buila îi aşteaptă cu drag să revină oricând!
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Premiere la Gala Societăţii Civile 2010

În anul 2010, Asociaţia Kogayon
a primit

o menţiune la secţiunea

“Comportament

civic

şi

participare

publică” pentru proiectul de reconstruire
a refugiului turistic din Curmătura Builei,
reconstruire posibilă datorită banilor
proveniţi din donaţiile 2% din impozit
în anul 2008.
Refugiul se aﬂă la 1560 m altitudine, în zona de
creastă

a

masivului

Buila-Vânturariţa,

materialele

refugiul din Curmătura Builei înainte de reconstrucţie

transportul materialelor spre Curmătura Builei

demolarea fostului refugiu, păstrarea materialelor ce
puteau ﬁ refolosite şi începerea construcţiei noului refugiu

noul refugiu, după reconstruire :)
20 de locuri la prici în două camere, prispă, punct de
informare cu harta turistică şi materiale despre PNBV

trebuind să ﬁe cărate în spate pe o potecă cu peste 500m
diferenţă de nivel (urcare), pe o distanţă acoperită în 2-3
ore, uneori în condiţii meteo neprielnice.
Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături:
Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, Obştea
Moşnenilor Bărbăteşti, meşteri din satul Pietreni, voluntari
de la Clubul de Turism Vânturariţa Rm. Vâlcea, Colegiul
Tehnic Forestier Rm.Vâlcea, Cercetaşii României - Centrul
local Rm. Vâlcea, Eco Alpin Sport Club Caraiman Câmpina
şi celorlalţi iubitori ai muntelui, inimoşi şi dornici de a
pune umarul şi suﬂetul la o astfel de acţiune!
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Premiere la Gala Societăţii Civile

În decursul ultimilor ani, Asociaţia
Kogayon a mai primit următoarele
premii în cadrul Galei Societăţii Civile:
* Locul I, în anul 2006, la secţiunea
“Protecţia mediului” pentru demersurile
ﬁnalizate cu înﬁinţarea Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa;
* Marele premiu al Galei, Locul I la secţiunea “Protecţia
mediului” şi Locul I la secţiunea “Buget/Eﬁcienţă” în anul
2009 pentru campania împotriva vânătorii în parcurile

privire spre creasta principală din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, dispre masivul Cozia.
Buila-Vânturariţa este cel de-al 12-lea parc naţional din România, înﬁinţat în anul 2004.
Este un loc minunat pentru plimbări şi drumeţii pe munte, escaladă şi alpinism, vizite la mânăstirile şi
schiturile de la poalele muntelui, lecţii de ştiinţele naturii în aer liber şi tabere.

naţionale;
* Menţiune în anul 2007 pentru proiectul Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa;
* Premiul juriului, 2009 - Premiile participării publice;
Mulţumim mult tuturor celor care au crezut în viziunea
şi micile noastre proiecte şi ne-au fost alături, ajutândule să crească şi să prindă viaţa! :)
mitingul împotriva vânătorii în Parcurile Naţionale
foto: EcoAssist
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elevi în cadrul taberelor Ranger Junior organizate în
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
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Ne-am echipat de drum şi am plecat în
2011 să...

... reconstruim refugiul Piscul cu Brazi la vară!
... întreţinem marcajele şi infrastructura turistică
a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (puncte de
informare, refugii, trasee, spaţii de campare,
cabane), poate chiar să realizăm o potecă
tematică nouă;
... continuăm programul educativ Junior Ranger
al PNBV: prezentări, lecţii de educaţie ecologică,
drumeţii şi tabere pentru elevii şcolilor din zonă;
... continuăm parteneriatul cu Administraţia
Parcului Natural Vratchansky Balkan, să susţinem şi
să ajutăm la buna desfăşurare a activităţilor ecocluburilor create în anul 2010;
... ne apucăm de lucru la realizarea studiilor şi
proiectarea celor mai frumoase centre de vizitare
şi informare (două la număr) pentru Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa;
... punem în aplicare orice alt gând bun pentru
Natură şi Oameni cărora le pasă :)
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Mulţumim din suﬂet 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 identiﬁcare ﬁscala: 16132059
Cont bancar (IBAN): RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Finanţatori şi sponsori:
Fundaţia pentru Parteneriat,
RNP Romsilva,
CJ Valcea,
Kepler Rominfo,
Edelweiss Travel,
SC Arnota SRL Costesti,
NatuRegio - Trainees for nature.

Cum ne puteţi sprijini în continuare?

Parteneri şi colaboratori:

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

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, Asociaţia Bouworde, mânăstirile şi schiturile din zona

www.kogayon.ro

parcului, Asociaţia TinEcoArt Horezu şi alte ONG-uri, Econatur Travel.

