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Asociaţia Kogayon este ONG de
protecţia mediului înfiinţată în 2004, cu
sediul în Costeşti-Vâlcea. Are în prezent
peste 150 membri, toţi voluntari.
Domeniile de activitate ale asociaţiei
sunt:
managementul
ariilor
naturale
protejate, conservarea biodiversităţii şi
geodiversităţii,
ecoturismul,
educaţia
ecologică informarea şi conştientizarea,
ecologică,
conştientizarea
dezvoltarea
durabilă,
activităţi
de
cercetare.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în
special în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
l a cărui
la
ă i înfiinţare
î fii ţ
şi-a
i
adus
d
o contribuţie
t ib ţi
decisivă prin întocmirea studiului de
fundamentare şi derularea demersurilor
legale pentru înfiinţare, precum şi în zona
adiacentă acestuia, dar şi la nivel naţional.
Asociaţia este din 2005 partener al
R.N.P. Romsilva la administrarea Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa şi din 2006
custode al Rezervaţiei Naturale Muzeul
Trovanţilor Costeşti.

247115 Costeşti nr. 343, jud. Vâlcea
Tel: 0723.071.648
E-mail: offi ce@kogayon.ro
www.kogayon.ro

Principalele realizări ale Asociaţiei Kogayon până în prezent:
- Înfiinţarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
- Implicarea în administrarea parcului prin implementarea unui
număr de peste 20 proiecte,
proiecte în valoare de peste 300.000
300 000 euro,
euro
vizând: amenajarea infrastructurii turistice a parcului, programe
de educaţie ecologică (Ranger Junior), monitorizare, studii şi
cercetări, promovare, informare şi conştientizare.
- Managementul Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor
C t ti
Costeşti.
- Implicarea în proiecte de informare-conştientizare la nivel
naţional și în rezolvarea unor probleme la scară naţională
(Campania împotriva vânătorii în parcurile naţionale), etc.
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 anii 2011 și 2012.
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1. Reconstrucția Refugiului
turistic Piscul cu Brazi
www.kogayon.ro

Perioada de derulare: Iulie 2011
Beneficiari: turiștii
ș
Finanțator: Kepler-Rominfo
(sponsorizare) și banii adunați în 2010
din donațiile a 2% din impozitul pe
salarii direcționat către Asociația
Kogayon
Buget: 30.000 lei
Parteneri: Asociatia Bouworde (Belgia)
și Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa

Reconstrucția a necesitat 227 zile muncă/om.
Voluntarii au ajutat în special la transportul materialelor
(șindrilă, scândură, placaj, cuie etc.) - 55 transporturi/om pe un
traseu dificil, în urcare, cu diferență de nivel de aproape 300 m și
durata de o ora și jumătate.
Lucrarile de reconstrucție au constat din: demolarea și refacerea
acoperișului din șindrilă, construirea pardoselii și podului, izolarea
externă și internă a pereților, realizarea ușii și ferestrelor,
construirea mobilierului interior și exterior.
exterior

La acest proiect au participat 49
voluntari români (în principal din
Asociația Kogayon și Kepler-Rominfo și
prieteni ai acestora),
p
) 9 belgieni
g
de la
Asociația Bouworde și 5 meșteri din
comunitatea locală.
Rezultate:
Un refugiu frumos,
frumos primitor,
primitor bine izolat,
izolat
cu o capacitate de 12 locuri, deschis în
permanență vizitatorilor Parcului
Național Buila-Vânturarița pentru cazuri
de urgență.
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2. Întreținera infrastructurii
turistice a P.N. Buila-Vânturarița
www.kogayon.ro

Perioada de derulare: Iul - Sep 2011
Beneficiari: vizitatorii parcului
p
Buget: 5.000 lei
Parteneri: Administraţia P.N. BuilaVânturariţa

Proiect de voluntariat p
prin care s-au
remarcat traseele turistice din parc și s-a
întreținut infrastructura specifică a
parcului: refugii, spații de campare,
puncte de informare.
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3. Ranger Junior al Parcului
Național Buila-Vânturarița
www.kogayon.ro

Perioada de derulare: Apr - Sep 2011,
2012
Beneficiari: copiii din comunitățile
locale și nu numai
Buget: 5.000 lei
Parteneri: Administraţia P.N. BuilaVâ t
Vânturariţa,
iţ World
W ld Vision
Vi i
- Biroul
Bi
l Zonal
Z
l
Valcea
Acest proiect a devenit un program
educativ desfășurat an de an
an, cu
activităși educative diverse: prezentări și
lecții de educație ecologică în școli,
drumeții, tabere etc.
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4. La pas pe ulițe și drumuri
de munte din Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa
Buila
Vânturariţa

www.kogayon.ro

Perioada de derulare: Apr - Sep 2012
Beneficiari: elevi ai ş
şcolilor din zona
parcului, comunităţile locale, turişti
Finanțator: Fundația pentru Parteneriat
și MOL România, programul "Spaţii
verzi"
B
Buget:
t 30.440
30 440 lei
l i ( di
din care 19.786
19 786 lei
l i
de la finanțatori)
Parteneri: Administraţia P.N. BuilaVânturariţa, Primăria Horezu, Liceul
Horezu și Asociația Mount Club
Rezultate:
1. Realizarea și montarea a 11 panouri
informative la obiective cultural-istorice
din satele Costești, Bistrița, Pietreni,
Bărbătești, Bodesti, Olari și Măldărești.
2. Amenajarea unui punct de informare
turistică al P.N. Buila-Vanturarița, în
clădirea centrului de informare al
orașului Horezu
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5. La pas pe ulițe si drumuri
de munte din Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa
Buila
Vânturariţa

www.kogayon.ro

Rezultate:
3. Publicarea unei broșuri și a unui pliant
intitulate “La pas pe ulițe și drumuri de
munte din Parcul Național BuilaVânturarița”, cuprinzând informații
despre toate obiectivele de interes din
localitățile de la poalele parcului:
Horezu, Măldărești, Costești, Bărbătești,
Stoenești, Cheia, Băile Olănești.
4. Organizarea unei expoziții foto
itinerante, cu fotografiile premiante
dintre cele realizate de vizitatori și
localnici, în P.N. Buila-Vanturarița și în
satele din zonă în cadrul concursului foto
organizat.
5. Realizarea unei serii de activități
educative adresate copiilor din
comunitățile locale, cuprinzând
prezentări, drumeții și tabere în P.N.
Buila-Vanturarița.
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6. Managementul
Rezervaţiei Naturale
Muzeul Trovanţilor Costești

www.kogayon.ro

Am întocmit Regulamentul și Planul de Management ale
rezervației pentru perioada 2013 - 2018, prin consultarea factorilor
interesaţi în special al comunității locale
interesaţi,
locale.
Asociația Kogayon și-a reînnoit în
2011 custodia rezervației pentru încă

Acestea au fost avizate de către Agenția pentru Protecția
Mediului Vâlcea și au fost trimise către aprobare Ministerului
Mediului și Schimbărilor Climatice.

5 ani (suntem custodele rezervației
din anul 2006), prin Convenția de
custodie nr. 300/08.12.2011
î
încheiată
ă cu Ministerul Mediului și
Pădurilor, ca urmare a câștigării
acesteia în urma depunerii dosarului
pentru
t preluarea
l
în
î custodie.
t di
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Asociația Kogayon
www.kogayon.ro

În decursul ultimilor
ani, Asociaţia Kogayon
a primit următoarele
premii în cadrul Galei
Societății Civile:
* Locul I, în anul 2006, la secţiunea
“Protecţia mediului” pentru demersurile
finalizate cu înfiinţarea Parcului Național
Buila-Vânturariţa.

privire spre Parcul Național
Buila-Vânturariţa, dispre Munții Căpățânii

mitingul împotriva vânătorii
în parcurile naţionale

* Marele premiu, Locul I la secţiunea
“Protecţia mediului” şi Locul I la
secţiunea “Buget/Eficienţă”
“
/ f
ă” și Premiull
juriului - Premiile participării publice,
în anul 2009 pentru campania
împotriva vânătorii în parcurile
naţionale.
ţ
* Menţiune în anul 2007 pentru proiectul
Ranger Junior al P.N. Buila-Vânturariţa.
* Menţiune în 2010 la secţiunea
“Comportament civic şi participare
publică” pentru proiectul de reconstruire
a refugiului turistic din Curmătura Builei.

Ranger Junior
ţ
Buila-Vânturariţa
ţ
al Parcului Naţional

Refugiul Curmătura Builei, reconstruit
în Parcul Naţional
ţ
Buila-Vânturariţa
ţ

Mulţumim mult tuturor celor care au crezut în viziunea
şi micile noastre proiecte şi ne-au fost alături, ajutându-le
să crească şi să prindă viaţa! :)
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Ne-am echipat de drum şi am
plecat în 2013 să...
... proiectăm și construim cel mai
frumos centru de vizitare al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
și al Olteniei de sub Munte
ș

www.kogayon.ro

... întreţinem marcajele şi
infrastructura turistică a
PNBV(puncte de informare, refugii,
trasee spaţii de campare,
trasee,
campare cabane),
cabane)
poate chiar să realizăm o potecă
tematică nouă;
... continuăm programul educativ
Junior Ranger all PNBV: prezentări,
ă
lecţii de educaţie ecologică,
drumeţii şi tabere pentru elevii
şcolilor din zonă;
... scriem o carte frumoasă și
colorată despre florile parcului;
... tipărim monografia comunei
Costești;
... punem în aplicare orice alt gând
bun pentru Natură şi Oameni
cărora le pasă :)
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Asociația Kogayon
www.kogayon.ro

Mulţumim din sufl et 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
ti i â d la
l campania
i 2% - detalii
d t lii pe
www.kogayon.ro sau cu alte donații;
* susţinându-ne proiectele prin parteneriate,
sponsorizări, colaborări;
* alăturându-vă cu entuziasm şi voie bună
echipei :)
* aplicând principiul: Respect pentru Natură şi
Oameni!

www.kogayon.ro

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

Parteneri ş
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,
ţ Asociaţia
ţ Depresiunii
p
Horezu, Asociaţia
ţ Bouworde,
mânăstirile şi schiturile din zona parcului, Asociaţia TinEcoArt
Horezu. Asociația Mount Club, World Vision - Biroul Zonal
Valcea și alte ONG-uri, Econatur Travel.
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