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Castigatorii Galei Societatii Civile 2009

Mii de oameni muncesc zilnic pentru ca noi toti sa avem o viata mai buna. Societatea civila se
confrunta cu putinatatea resurselor, cu lipsa voluntarilor, dar mai ales cu nepasarea celor care
sunt beneficiarii efectivi ai proiectelor lor. Odata pe an Gala Societatii Civile ne ofera prilejul
sa ii cunoastem si sa ii aplaudam pe acesti fantastici anonimi.
Marele premiu al celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei
Kogayon pentru proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale”. Ales din totalul de 174
de proiecte inscrise anul acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s-a detasat de celelalte, fiind
considerat cel mai bun exemplu al fortei de convingere de care poate dispune societatea
civila din Romania.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in
ariile naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un
numar impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei,
permitea distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural romanesc. Proiectul Asociatiei
Kogayon a obtinut de asemenea Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si Premiul I la

sectiunea Buget - / Eficienta +, reusind sa se remarce atat prin mutatia pe care a generat-o la
nivelul constiintei colective, cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).
In lupta pentru marele premiu, proiectul "Stop vanatorii in parcurile nationale" a concurat cu celelalte
opt proiecte care au fost desemnate castigatoare la nivel de sectiune.
Detalii despre toate proiectele castigatoare pot fi gasite accesand urmatorul link:
http://www.galasocietatiicivile.ro/castigatori.php
Referitor la competitie, implicatiile acesteia si calitatea proiectelor inscrise anul acesta, Robert Turcescu,
unul dintre membrii juriului declara: „De ce am ales sa sustin Gala Societatii Civile? Evenimentul in sine e
important. Dar, dincolo de seara de gala, trebuie vazut si inteles fenomenul: e o oportunitate
extraordinara de a constata ca traim nu doar pentru prezentul imediat si continuu, dar si cu dorinta de a
proiecta asteptari pentru maine. Intr‐o perioada in care societatea civila din Romania pare tot mai
preocupata sa dezvolte doar la nivel teoretic strategii de lupta cu egoismul, cu nepasarea si chiar cu
prostia, e reconfortant si intr‐o buna masura linistitor sa intalnesti oameni care actioneaza cu proiecte
definite. De fiecare data am insa o mare problema: eu, unul, as premia toate aceste proiecte. Ma las
prins in jocul jurizarii si al stabilirii unor ierarhii doar pentru ca sunt convins ca orice competitie are
nevoie de un podium pentru a deveni tot mai buna de la un an la altul. Ceea ce, fara indoiala, cu "Gala
Societatii Civile" deja se intampla!"
Din juriul Galei Societatii Civile, editia 2009, au mai facut parte: Aurora Liiceanu ‐ Cercetator stiintific
senior, Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu‐Motru" al Academiei Romane, Radu
Paraschivescu ‐ Scriitor, traducator si senior editor, Editura Humanitas, Catalin Stefanescu ‐ Realizator si
moderator, TVR 1, Cristian Tabara ‐ Realizator si prezentator, PRO TV si Luciana Simona Velea ‐
Cercetator Stiintific Principal ‐ Institutul de Stiinte ale Educatiei (Educatie si cercetare / Arta si Cultura);
Iulian Comanescu ‐ Jurnalist, Managing Partner "Comanescu"; Alexandru Lazescu – Jurnalist si
Presedinte Asociatia eRomania Gateway; Mariela Neagu ‐ fost Secretar de stat, Autoritatea Nationala
pentru Protectia Drepturilor Copilului; Doina‐Olga Stefanescu ‐ Conferentiar universitar dr., Facultatea
de Stiinte Politice, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Marian Voicu ‐ Jurnalist,
realizator si prezentator emisiuni, Europa FM, TVR (Apararea drepturilor individuale/ colective si
Comportament civic si participare publica); Cristiana Copos – Vicepresedinte, Fundatia Renasterea, Dana
Deac – Director TVR 1, Medeea Marinescu, actrita Teatrul National Bucuresti, Mihaela Radulescu ‐
Jurnalist si realizator emisiuni, Antena 1, Dumitru Sandu – Profesor Facultatea de Sociologie si Asistenta
Sociala, Universitatea din Bucuresti (Sanatate si Servicii sociale pentru categorii defavorizate); Corneliu
Belciug – Jurnalist, Green Report, Calin Georgescu ‐ Director Executiv, Centrul National pentru
Dezvoltare Durabila, Sorin Ionita ‐ Director de Cercetare, Societatea Academica din Romania, Cristian
Lascu – Presedinte, Grupul de Explorari Speologice si Subacvatice si Redactor‐sef, Revista National
Geographic Romania.
Sponsori si parteneri: Rompetrol, BRD, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, URSUS
Breweries, Europa FM, 24 FUN, HotNews.ro, StiriONG.ro, Descopera, EurActiv.ro, Green‐report.ro,
Transfer.ro, ResponsabilitateSociala.ro, Elevate, Oops Media, Spin Media, Casia Communication, Printco,

Kaustik, Primaria Sectorului 1, Primaria Municipiului Bucuresti. Gala Societatii Civile este un eveniment
sustinut de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.
Despre Millenium Communications:
Intreaga organizare a evenimentului, precum si managementul proiectului "Gala Societatii Civile" sunt
realizate de Millenium Communications. Infiintata in 1998 ca agentie de relatii publice, Millenium
Communications este in prezent un grup de comunicare format din 4 companii autonome: Millenium
Communications PR, Millenium Communications BTL, Millenium Communications Proiecte si
Rusu+Bortun. Pe langa Gala Societatii Civile, Millenium Communications Proiecte organizeaza alte doua
proiecte proprii: Internetics si AdPrint.
Sursa: Gala Societatii Civile

http://www.stiriong.ro/pagini/stop‐vanatorii‐in‐parcurile‐nationale‐.php

“Stop vanatorii in parcurile nationale” a luat
trofeul Galei Societatii Civile
Data: 21-05-2009

Galei Societatii Civile si-a desemnat castigatorii pentru anul 2009. Marele premiu al celei de-a VII-a editii
a revenit Asociatiei Kogayon pentru proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale”. Ales din totalul de 174
de proiecte inscrise anul acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s-a detasat de celelalte, fiind considerat cel
mai bun exemplu al fortei de convingere de care poate dispune societatea civila din Romania.
Iata castigatorii editiei de anul acesta a Galei Societatii Civile:
Protectia mediului
Premiul I
Asociatia Kogayon, proiect “Campania "Stop vanatorii In parcurile nationale"
Categoria Buget - / Eficienta +
Premiul I
Asociatia Kogayon; proiect "Stop vanatorii In parcurile nationale"

http://www.markmedia.ro/news_show.php?g_id=6245

Asociatia Kogayon, marele castigator al Galei Societatii Civile 2009
Marele premiu al celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei Kogayon
pentru proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale”. Proiectul Kogayon a pornit ca reactie la
o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in ariile naturale
protejate si a reusit sa mobilizeze un numar impresionant de sustinatori, oprind promulgarea
legii. Proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale” a obtinut de asemenea Premiul I la
sectiunea Protectia Mediului si Premiul I la sectiunea Buget - / Eficienta +.
„Intr-o perioada in care societatea civila din Romania pare tot mai preocupata sa dezvolte doar la
nivel teoretic strategii de lupta cu egoismul, cu nepasarea si chiar cu prostia, e reconfortant si
intr-o buna masura linistitor sa intalnesti oameni care actioneaza cu proiecte definite.", afirma
Robert Turcescu (foto), membru in juriul Galei Societatii Civile 2009.
http://www.iaa.ro/Articole/Stiri/S‐au‐desemnat‐castigatorii‐galei‐societatii‐civile/2616.html
S‐au desemnat câştigătorii Galei Societăţii Civile

Marele premiu al celei de-a VII-a ediţii a Galei Societăţii Civile a revenit Asociaţiei Kogayon
pentru proiectul “Stop vânătorii în parcurile naţionale”. Ales din totalul de 174 de proiecte
înscrise anul acesta, proiectul Asociaţiei Kogayon s-a detaşat de celelalte, fiind considerat cel
mai bun exemplu al forţei de convingere de care poate dispune societatea civilă din România.
de Floriana Scânteie
Pornit ca reacţie la o propunere legislativă care permitea vânătoarea în parcurile naţionale şi în
ariile naturale protejate, proiectul dezvoltat de către Asociaţia Kogayon a reuşit să mobilizeze un
număr impresionant de susţinători şi să oprească promulgarea legii care, prin conţinutul ei,
permitea distrugerea unei părţi importante din patrimoniul natural românesc.
Proiectul Asociaţiei Kogayon a obţinut de asemenea Premiul I la secţiunea Protecţia Mediului şi
Premiul I la secţiunea Buget - / Eficienţă +, reuşind să se remarce atât prin mutaţia pe care a
generat-o la nivelul conştiinţei colective, cât şi prin resursele implicate (buget 1000 RON).
În lupta pentru marele premiu, proiectul “Stop vânătorii în parcurile naţionale” a concurat cu
celelalte opt proiecte care au fost desemnate câştigătoare la nivel de secţiune. Este vorba despre
proiectul “Material Auxiliar de Istorie a Minorităţilor Naţionale din România” dezvoltat de
Centru Regional PER Pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (Locul I, secţiunea Educaţie
şi cercetare), proiectul „Festivalul PLAI” al Asociaţiei Culturale Sunet Ambianţă Timişoara
(Locul I, secţiunea Artă şi cultură), proiectul ”Justiţie Terapeutică pentru Consumatorii de
Droguri” - Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Satu Mare (Locul I, secţiunea Apărarea
drepturilor individuale/ colective), proiectul “O şansă pentru viaţă” derulat de Asociaţia REACT
(Locul I, secţiunea Comportament civic şi participare publică), proiect “Centrul de Îngrijiri
Paliative "Sfânta Irina" al Fundaţiei Sfânta Irina (Locul I, secţiunea Sănătate), proiectul “Servicii
de suport pentru aparţinătorii bolnavilor incurabil” dezvoltat de Hospice Casa Speranţei (Locul I,

secţiunea Servicii sociale pentru categorii defavorizate) şi proiectul „Orizonturi Deschise” al
Fundaţiei Dinu Patriciu (Locul I, secţiunea Dezvoltare economică şi socială).
Referitor la competiţie, implicaţiile acesteia şi calitatea proiectelor înscrise anul acesta, Robert
Turcescu, unul dintre membrii juriului declară: „De ce am ales să susţin Gala Societăţii Civile?
Evenimentul în sine e important. Dar, dincolo de seara de gală, trebuie văzut şi înţeles
fenomenul: e o oportunitate extraordinară de a constata că trăim nu doar pentru prezentul imediat
şi continuu, dar şi cu dorinţa de a proiecta aşteptări pentru mâine. Într-o perioadă în care
societatea civilă din România pare tot mai preocupată să dezvolte doar la nivel teoretic strategii
de luptă cu egoismul, cu nepăsarea şi chiar cu prostia, e reconfortant şi într-o bună măsură
liniştitor să întâlneşti oameni care acţionează cu proiecte definite. De fiecare dată am însă o mare
problemă: eu, unul, aş premia toate aceste proiecte. Mă las prins în jocul jurizării şi al stabilirii
unor ierarhii doar pentru că sunt convins că orice competiţie are nevoie de un podium pentru a
deveni tot mai bună de la un an la altul. Ceea ce, fără îndoială, cu "Gala Societăţii Civile" deja se
întâmplă!"

http://www.euractiv.ro/uniunea‐europeana/articles|displayArticle/articleID_17249/S‐au‐desemnat‐
castigatorii‐Galei‐Societatii‐Civile.html

S-au desemnat castigatorii Galei Societatii Civile
Publicat: 21 Mai 2009 @ 18:30
Marele premiu al celei de‐a VII‐a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei Kogayon pentru
proiectul Stop vanatorii in parcurile na onale . Ales din totalul de 174 de proiecte inscrise anul
acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s‐a detasat de celelalte, fiind considerat cel mai bun exemplu al
fortei de convingere de care poate dispune societatea civila din Romania.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in ariile
naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un numar
impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei, permitea
distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural romanesc.
Proiectul Asociatiei Kogayon a obtinut de asemenea Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si Premiul I
la sectiunea Buget ‐ / Eficienta +, reusind sa se remarce atat prin mutatia pe care a generat‐o la nivelul
constiintei colective, cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).
In lupta pentru marele premiu, proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale” a concurat cu celelalte
opt proiecte care au fost desemnate castigatoare la nivel de sectiune. Este vorba despre proiectul
“Material Auxiliar de Istorie a Minoritatilor Nationale din Romania” dezvoltat de catre Centru Regional
PER Pentru Europa Centrala, de Est si de Sud‐Est (Locul I, sectiunea Educatie si cercetare), proiectul
„Festivalul PLAI” al Asociatiei Culturale Sunet Ambianta Timisoara (Locul I, sectiunea Arta si cultura),

proiectul ”Justitie Terapeutica pentru Consumatorii de Droguri” ‐ Liga Apararii Drepturilor Omului, filiala
Satu Mare (Locul I, sectiunea Apararea drepturilor individuale/ colective), proiectul “O sansa pentru
viata” derulat de Asociatia REACT (Locul I, sectiunea Comportament civic si participare publica), proiect
“Centrul de Ingrijiri Paliative \'Sfanta Irina\' al Fundatiei Sfanta Irina (Locul I, sectiunea Sanatate),
proiectul “Servicii de suport pentru apartinatorii bolnavilor incurabil” dezvoltat de Hospice Casa
Sperantei (Locul I, sectiunea Servicii sociale pentru categorii defavorizate) si proiectul „Orizonturi
Deschise” al Fundatiei Dinu Patriciu (Locul I, sectiunea Dezvoltare economica si sociala).
Detalii despre toate proiectele castigatoare la Gala Societatii Civile pot fi gasite la sectiunea Castigatori
2009.

http://eugenmanea.wordpress.com/2009/05/21/gala‐societatii‐civile‐2009/

Gala societatii civile 2009
Aseara, la Ateneul Roman, a avut loc cea de-a saptea editie a Galei Societatii Civile in cadrul
careia s-au decernat premiile pentru pentru cel mai bun proiect pe anul 2008.
Cu inca o inima si trei ficati crescute in mine va anunt ca Asociatia Kogayon – din care, cu
mandrie, fac parte – a castigat Marele Premiu pentru campania “STOP VANATORII IN
PARCURILE NATIONALE“. De asemenea, au mai castigat Premiul I la sectiunea “Protectia
mediului” si Premiul I la sectiunea “Buget -/ Eficienta +”. A fost selectat dintre 174 de proiecte
inscrise de diferite asociatii, unele dintre ele cu bugete net superioare si promovare media
imense, cum ar fi “Cicloteqa” a lui Dragos Bucurenci si “Romania prinde radacini” a lui Mihai
Tatulici.

Ina si Adi la sedinta foto pentru fani
O mana de oameni entuziasti au reusit sa intoarca nu o data, ci de doua ori un proiect de lege
votat de Parlament, ce dadea drumul la vanatoare in parcurile nationale.

Cu atat mai remarcabil e faptul ca au reusit sa mobilizeze atatia oameni din diferite medii si
categorii sociale, sa se organizeze si sa achizitioneze diferite materiale cu un buget
“pantagruelic” ce s-a invartit in jurul fabuloasei sume de 600 lei! Si nu 1000 lei cum “s-a
exagerat” prin alte surse de informare; afirm asta in cunostinta de cauza deoarece am participat la
cheltuirea bugetului alocat.
Nu vreau sa povestesc cum se fugea prin complexul Europa dupa tricouri albe pe care sa le
inscriptionam, cum s-a negociat si cum s-au cumparat, cum s-au carat pancardele de la Mr
Bricolaje din Vitan , cum s-a zbatut Raluca sa mobilizeze alte asociatii si sa mediatizeze
proiectul pe toate canalele, cum Bogdan cauta cu disperare in zilele premergatoare protestului o
costumatie de vanator, cum Iulia, Drinca, Raluca, Ina, Adi, Bogdan, Catalina vopseau pancardele
pe diferite maidane din Bucuresti certandu-se cu diferiti gardieni retarzi. Astea-s amintiri. Si
detalii.
Totul a inceput de la o anonima semnata(un mail) trimisa de cineva(nu dam nume; persoana
importanta) lui Florin Stoican, presedintele asociatiei, si care continea un link al Camerei
Deputatilor cu modificarea adusa legii vanatorii. Se incerca modificarea legii pe
muteste…Acesta fiind ocupat mai tot timpul cu amenajarea coclaurilor din Buila, a trimis mailul
mai departe la Bucuresti, Ralucai cu indemnul simplu si deloc complicat :”Ocupati-va!”
Mobilizarea exemplara se datoreaza unui singur om; care a fost motorasul(the little engine that
could) ce s-a zbatut pentru a atrage atentia si a aduna cat mai multe persoane: a vorbit cu presa, a
promis PROTV-ului ca va fi circ la demonstratie, garantandu-le ca se va arunca cu mate si sange,
ca isi va rupe hainele de pe ea – si acestia au venit, ca na, era circ si au mediatizat evenimentul; a
trimis mailuri la “Salvati Delta” a lui Liviu Mihaiu, l-a angrenat pe Mircea Toma in tot circuitul
asta, acesta venind la miting cu un cap de cerb de carton, imprumutat din recuzita copiilor de la
gradinita fetitei sale; a participat la diferite intalniri cu diferiti oameni din alte asociatii de profil:
EcoAsist, Salvati Vama Veche, Salvati Delta Dunarii, Asociatia pentru arii protejate biocultural,
plus alte 85 de asociatii si organizatii, fara de care initiativa Kogayonului nu ar fi avut un final
fericit si care au avut , la randul lor un aport semnificativ. A initiat petitii online si nu numai, i-a
scris presedintelui Basescu sa nu cumva sa aprobe legea… si se pare ca acesta a ascultat-o!
Intr-un cuvant, a fost ea, Raluca Voinea Serban – nu s-a hotarat daca sa renunte la numele de
domnisoara dupa nunta, ca cica ii dispare identitatea … )
Pe langa ea au mai “luptat” vitejeste: Ina(un combustibil al motorasului), Iulia( combustibil
verde), Bogdan, Adi, Ionut, Bogdan, Liana, Mihaela, Cezar, Gabi, Andu, Catalina si multi altii.
Nu le mai enumer meritele caci si le cunosc fiecare si toti au fost un exemplu de mobilizare
exemplara.
Pe aceasta cale le urez si imi urez sincere felicitari!

http://www.smartpromo.ro/stire/517/S+au‐decernat‐premiile‐celei‐de+a‐VII+a‐editii‐a‐Galei‐Societatii‐
Civile.html

S-au decernat premiile celei de-a VII-a editii a Galei
Societatii Civile
Marele premiu al celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei Kogayon
pentru proiectul "Stop vanatorii in parcurile nationale". Ales din totalul de 174 de proiecte
inscrise anul acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s-a detasat de celelalte, fiind considerat cel
mai bun exemplu al fortei de convingere de care poate dispune societatea civila din Romania.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in
ariile naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un
numar impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei,
permitea distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural romanesc.
Proiectul Asociatiei Kogayon a obtinut de asemenea Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si
Premiul I la sectiunea Buget - / Eficienta +, reusind sa se remarce atat prin mutatia pe care a
generat-o la nivelul constiintei colective, cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).

http://greenblog.descopera.ro/2009/05/21/binele‐o‐duce‐rau‐in‐romania/

Binele o duce rau in Romania
Mii de oameni muncesc zilnic pentru ca noi toti sa avem o viata mai buna. Societatea civila se
confrunta cu putinatatea resurselor, cu lipsa voluntarilor, dar mai ales cu nepasarea celor care
sunt beneficiarii efectivi ai proiectelor lor. Odata pe an Gala Societatii Civile ne ofera prilejul sa
ii cunoastem si sa ii aplaudam pe acesti fantastici anonimi.
Ceremonia de premiere a celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile a avut loc pe 20 mai, la
Bucuresti, iar Marle Premiu a revenit Asociatiei Kogayon pentru proiectul “Stop vanatorii in
parcurile nationale”. Ales din totalul de 174 de proiecte inscrise anul acesta, proiectul
Asociatiei Kogayon s-a detasat de celelalte, fiind considerat cel mai bun exemplu al fortei de
convingere de care poate dispune societatea civila din Romania.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in
ariile naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un
numar impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei,
permitea distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural romanesc. Proiectul Asociatiei
Kogayon a obtinut de asemenea Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si Premiul I la
sectiunea Buget - / Eficienta +, reusind sa se remarce atat prin mutatia pe care a generat-o la
nivelul constiintei colective, cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).

http://www.smartfinancial.ro/smartfinancial/publicitate&marketing/s‐au+decernat+premiile+celei+de‐
a+vii‐a+editii+a+galei+societatii+civile
Marele premiu al celei de‐a VII‐a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei Kogayon pentru
proiectul "Stop vanatorii in parcurile nationale". Ales din totalul de 174 de proiecte inscrise anul acesta,
proiectul Asociatiei Kogayon s‐a detasat de celelalte, fiind considerat cel mai bun exemplu al fortei de
convingere de care poate dispune societatea civila din Romania
http://www.phonline.ro/2009/05/21/ong‐urile‐prahovene‐au‐uitat‐de‐proiecte‐si‐de‐actiuni/

Cu un buget de doar 1.000 de lei, Asociaţia Kogayon din Vâlcea a câştigat marele premiu al
Galei Societăţii Civile, ţinute ieri la Bucureşti. Ales din totalul de 174 de proiecte înscrise anul
acesta, proiectul Asociaţiei Kogayon a pornit ca o reacţie la o propunere legislativă care permitea
vânătoarea în parcurile naţionale şi în ariile naturale protejate. Proiectul Kogayon a reuşit să
mobilizeze un număr impresionant de susţinători şi să oprească promulgarea legii care permitea
distrugerea faunei. Asociaţia Kogayon a obţinut şi Premiul I la secţiunea Protecţia Mediului şi
Premiul I la secţiunea Buget - / Eficienţă +. (mai jos, aveţi lista completă a câştigătorilor).
Castigatorul Marelui premiu al Galei Societatii Civile 2009
Organizatie: Asociatia Kogayon
Campania Stop vanatorii in parcurile nationale
http://natura2000romania.blogspot.com/

21 mai 2009
Asociatia Kogayon premiata la Gala Societatii Civile
Asociatia Kogayon a castigat 3 premii la Gala Societatii Civile 2009 pentru campania derulata in 2008
"Stop vanatorii in parcurile nationale":
‐ Marele premiu al Galei
‐ Premiul I la sectiunea Protectia mediului
‐ Premiul I la sectiunea Buget/Eficienta
Detalii la: http://www.galasocietatiicivile.ro/castigatori.php
Multumim tuturor celor care ne‐au fost alaturi in actiunea de schimbare a prevederii legislative care ar fi
dus la legalizarea vanatorii in parcurile nationale si au sprijinit aceasta campanie!
Detalii despre campanie: http://stopvanatoare.blogspot.com/

http://www.wall‐street.ro/articol/Marketing‐PR/65023/Gala‐Societatii‐Civile‐si‐a‐anuntat‐
castigatorii.html

Gala Societatii Civile si-a anuntat castigatorii
22 Mai 2009
Marele premiu al celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile a revenit Asociatiei
Kogayon pentru proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale”. Ales din totalul de 174
de proiecte inscrise anul acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s-a detasat de celelalte, fiind
considerat cel mai bun exemplu al fortei de convingere de care poate dispune societatea
civila din Romania.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa care permitea vanatoarea in parcurile nationale si in ariile
naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un numar
impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei, permitea
distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural romanesc. Proiectul Asociatiei Kogayon a
obtinut de asemenea Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si Premiul I la sectiunea Buget ‐ /
Eficienta +, reusind sa se remarce atat prin mutatia pe care a generat‐o la nivelul constiintei colective,
cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).
http://www.descopera.ro/dnews/4461508‐povestea‐unui‐proiect‐de‐succes‐stop‐vanatorii‐in‐parcurile‐
nationale
28 mai 2009

Saptamana trecuta, proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale”, dezvoltat de Asociatia
Kogayon, a fost distins cu trei premii in cadrul celei de-a VII-a editii a Galei Societatii Civile:

Marele Premiu, Premiul I la sectiunea Protectia Mediului si Premiul I la sectiunea Buget /Eficienta +. Ales din totalul de 174 de proiecte inscrise anul acesta in competitie, proiectul
Asociatiei Kogayon a reusit sa se remarce atat prin mutatia pe care a generat-o la nivelul
constiintei colective, cat si prin resursele implicate (buget 1000 RON).
Pornit ca o reactie la o propunerea legislativa ce permitea vanatoarea in parcurile nationale si in
ariile naturale protejate – 1,3% din teritoriul Romaniei, proiectul Asociatiei Kogayon a reusit
sa mobilizeze un numar impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care,
prin continutul ei, permitea distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural
romanesc. Initial, parlamentarii aprobasera vanatoarea in parcurile nationale aproape in
unanimitate, iar legea fusese aprobata in plenul celor doua camere ale Parlamentului si trimisa
spre promulgare.
Pentru a deschide calea unei dezbateri legislative si pentru a promova o lege a vanatorii care sa
nu prejudicieze patrimoniului natural al tarii, Asociatia Kogayon a trimis petitii oficiale catre
Presedintie si catre toate institutiile responsabile nationale si internationale. A urmat coalizarea
cu 3 organizatii neguvernamentale - EcoAssist, Asociatia Salvati Dunarea si Delta si Asociatia
pentru conservarea ariilor protejate bio-cultural, care au ales sa sprijine aceasta initiativa.
Proiectul a continuat prin strangerea a 12.000 de semnaturi in cadrul unei petitii online, careia sau alaturat 85 de ONG-uri, iar ulterior au fost organizate un miting de protest si dezbateri pentru
modificarea legii initiale a vanatorii in parcurile nationale. Rezultatul: 13 parcuri nationale
in care, in continuare, nu se vaneaza.

In cadrul competitiei pentru marele premiu, proiectul “Stop vanatorii in parcurile nationale” a
concurat cu celelalte sapte proiecte care au fost desemnate castigatoare la nivel de sectiune. Este
vorba despre proiectul “Material Auxiliar de Istorie a Minoritatilor Nationale din Romania”
dezvoltat de catre Centru Regional PER Pentru Europa Centrala, de Est si de Sud-Est (Locul I,

sectiunea Educatie si cercetare), proiectul „Festivalul PLAI” al Asociatiei Culturale Sunet
Ambianta Timisoara (Locul I, sectiunea Arta si cultura), proiectul ”Justitie Terapeutica pentru
Consumatorii de Droguri” - Liga Apararii Drepturilor Omului, filiala Satu Mare (Locul I,
sectiunea Apararea drepturilor individuale/ colective), proiectul “O sansa pentru viata” derulat de
Asociatia REACT (Locul I, sectiunea Comportament civic si participare publica), proiect
“Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfanta Irina" al Fundatiei Sfanta Irina (Locul I, sectiunea
Sanatate), proiectul “Servicii de suport pentru apartinatorii bolnavilor incurabil” dezvoltat de
Hospice Casa Sperantei (Locul I, sectiunea Servicii sociale pentru categorii defavorizate) si
proiectul „Orizonturi Deschise” al Fundatiei Dinu Patriciu (Locul I, sectiunea Dezvoltare
economica si sociala).

http://www.monitoruldevalcea.ro/eveniment/15978
Asociatia Kogayon din Costesti = marele premiu al Galei Societatii Civile 2009

Marele premiu al celei de-a saptea editii a Galei Societatii Civile i-a revenit Asociatiei Kogayon
pentru proiectul “Stop vânatorii in parcurile nationale”. Mare câstigator este o organizatie
nonguvernamentala de protectie a mediului, cu sediul in Costesti - Vâlcea, care s-a infiintat in
anul 2003 si are in prezent 135 de membri si voluntari. Principala realizare a Asociatiei Kogayon
a fost infiintarea Parcului National Buila - Vânturarita, al 12-lea din cele 13 parcuri nationale ale
României, prin intocmirea studiului de fundamentare stiintifica si realizarea demersurilor
necesare catre autoritatile competente.
Proiect ales din 174 de inscrieri
Ales din totalul de 174 de inscrieri de anul acesta, proiectul Asociatiei Kogayon s-a detasat de
celelalte, fiind considerat cel mai bun exemplu al fortei de convingere de care poate dispune
societatea civila din România.
Pornit ca reactie la o propunere legislativa, care permitea vânatoarea in parcurile nationale si in
ariile naturale protejate, proiectul dezvoltat de catre Asociatia Kogayon a reusit sa mobilizeze un
numar impresionant de sustinatori si sa opreasca promulgarea legii care, prin continutul ei,
permitea distrugerea unei parti importante din patrimoniul natural românesc.
Juriul a fost impresionat nu numai de proiect in sine, ci si de faptul ca o mâna de oameni a reusit
sa intoarca un vot din Parlament. Curajul, determinarea si puterea de exemplu au facut ca juriul
sa acorde marele premiu acestei asociatii.
Inca doua premii I
“Multumesc celor care au semnat petitia cu care am intors de doua ori legea votata de
Parlament. A fost o munca de echipa si ma bucur ca am ajuns sa vorbim la trecut despre
vânatoarea in parcurile nationale.”, a declarat Florina Radulescu, reprezentant al Asociatiei
Kogayon.
Proiectul “Stop vânatorii in parcurile nationale” a obtinut si premiul I la sectiunea “Protectia
mediului” si premiul I la sectiunea "Buget - / Eficienta +", reusind sa se remarce atât prin mutatia

pe care a generat-o la nivelul constiintei colective cât si prin resursele implicate, având un buget
de doar 1000 RON.
“Stop vânatorii in parcurile nationale” a avut rezultatul scontat
Parlamentul votase o modificare a legii vânatorii, conform careia se permitea vânatoarea in
parcurile nationale, arii protejate naturale de mare importanta pentru conservarea biodiversitatii.
Campania vâlcenilor a fost initiata pentru a bloca aceasta initiativa, având ca grupuri tinta
parlamentarii si politicienii români, europarlamentarii, institutiile responsabile, ONG-urile, massmedia, publicul larg. Scopul a vizat deschiderea caii pentru o dezbatere a legii cu implicarea
tuturor factorilor interesati si de a promova o lege a vânatorii care sa nu aduca atingere asupra
patrimoniului natural al tarii. „Initial, parlamentarii au votat pentru vânatoarea in parcurile
nationale aproape in unanimitate. Ca urmare a campaniei, am atras de partea noastra politicieni
care ne-au sustinut demersul, cu atragerea atentiei in rândul institutiilor statului referitor la
problema vizata. Publicul larg a fost informat si a reactionat prompt in sustinerea demersurilor
noastre.”, sustin reprezentantii Asociatiei.
21 milioane de euro in proiectele desfasurate in 2008
La categoria “Protectia Mediului”, locul II a fost obtinut de Asociatia "Mai Mult Verde", pentru
proiectul "Cicloteque", iar premiul III l-a obtinut proiectul “România prinde radacini”, initiat de
Mihai Tatulici.
Gala Societatii Civile, un proiect Millenium Communications, a premiat miercuri, 20 mai, la
Ateneul Român, cele mai bune proiecte derulate de organizatiile neguvernamentale pe parcursul
anului 2008. Anul acesta, 174 de proiecte au fost inscrise in competitie de catre ONG-uri,
grupuri de initiativa si persoane fizice. Valoarea fondurilor atrase de proiectele desfasurate pe
parcursul anului 2008 a fost de aproximativ 21 de milioane de euro. (DMS)

