Asociaţia Kogayon
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Asociația Kogayon
www.kogayon.ro

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,
dezvoltarea
durabilă,
activităţi
de
cercetare.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în
special în Oltenia de sub Munte şi Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa, dar şi la nivel
naţional.

în

www.trovanti.ro

Principalele realizări ale Asociaţiei Kogayon până în prezent:
- Înfiinţarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
- Implicarea în administrarea P.N. Buila-Vânturariţa prin
implementarea unui număr de peste 20 proiecte, în valoare de
peste 300.000 euro, vizând: amenajarea infrastructurii turistice a
parcului, programe de educaţie ecologică (Ranger Junior),
monitorizare, studii şi cercetări, promovare, informare şi
conştientizare.
- Managementul
Costeşti.

Rezervaţiei

Naturale

Muzeul

Trovanţilor

- 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 s-a implicat în administrarea
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi a
Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor
Costeşti.
Asociaţia s-a implicat
Parcului Natural Văcăreşti.

www.buila.ro

înfiinţarea

Tel: 0723.071.648
E-mail: office@kogayon.ro
www.kogayon.ro
247115 Costeşti nr. 343, jud. Vâlcea
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- Implicarea în înființarea Parcului Natural Văcărești.

Asociaţia Kogayon este membră a:
Alianța
Carpathian
Sport
Ecoregion
Natura
Initiative
Coaliţia
pentru
Arii Protejate
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Proiecte principale
www.kogayon.ro

www.buila.ro

www.trovanti.ro

2003 - 2004

Înfiinţarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

2013 - 2016

Înființarea Parcului Natural Văcărești

2008

Campania „Stop vânătorii în parcurile naţionale”

2019

Promovarea ariilor protejate din Oltenia de sub Munte

2006 - 2015

Parteneriat la administrarea Parcului Național Buila-Vânturarița

2005 - 2016

Managementul Rezervației Naturale Muzeul Trovanților Costești

2016

Poveștile pădurii în Parcul Național Buila-Vânturarița

2014

Oltenia de sub Munte - destinație ecoturistică

2012

La pas pe ulițe și drumuri de munte din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

2011 - 2012

Proiectarea Centrului de vizitare al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

2011

Reconstrucţia Refugiului Turistic Piscul cu Brazi

2010

Promovarea ariilor naturale protejate din Comuna Costeşti de către tineri localnici

2009

Reconstrucţia Refugiului Turistic Curmătura Builei

2009

Juniori Rangeri - prieteni ai Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

2007 - 2008

Monitorizarea unor specii protejate reprezentative pt. P.N. Buila-Vânturariţa

2007

Junior Ranger al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa - sit Natura 2000

2006 - 2007

Planul de management al P.N. Buila-Vânturariţa şi Reţelei Ecologică Natura 2000

2006

Porţile Parcului Naţional Buila-Vânturariţa: natură şi spiritualitate
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Implicarea în administrarea
Parcului Național BuilaVânturarița

Asociaţia este din 2005 partener al
R.N.P. Romsilva la administrarea
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

www.kogayon.ro

www.buila.ro

www.trovanti.ro

Ne-am implicat în contuare în administrarea parcului prin
implementarea proiectului Oltenia de sub Munte – destinație
ecoturistică, acțiuni de întreținere a infrastructurii turistice a
parcului, de educaţie ecologică, monitorizare, studii şi cercetări,
promovare, informare şi conştientizare.
La nivel decizional suntem reprezentați în consiliile științific și
consultativ ale parcului.
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Înființarea Parcului Natural
Văcărești
www.kogayon.ro

www.buila.ro

www.trovanti.ro

Asociația Kogayon este membră a

grupului de inițiativă pentru
înființarea Parcului Natural Vâcărești
– prima arie protejată urbană a
României, alături de partenerii
National Geographic România, Salvați

Dunărea și Delta și Ecopolis

Am fost direct
responsabili cu
realizarea Studiului
de fundamentare
științifică, pe baza
căruia a fost obținut
avizul Academiei
Române – Comisia
pentru Ocrotirea
Monumentelor
Naturii și cu
întocmirea
documentației care a
fost depusă la
Ministerul Mediului și
Schimbărilor
Climatice în vederea
promovării Hotărârii
de Guvern pentru
înființarea parcului.
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Ranger Junior al Parcului
Național Buila-Vânturarița
www.kogayon.ro

www.buila.ro

www.trovanti.ro

Perioada de derulare: 2007 – prezent
Beneficiari: peste 5.000 copiii din
comunitățile locale și nu numai care au
participat la program
Parteneri: Administraţia P.N. BuilaVânturariţa, şcolile şi organizaţiile locale
Acest proiect a devenit un program
educativ desfășurat an de an, cu
activităși educative diverse: prezentări și
lecții de educație ecologică în școli,
drumeții, tabere etc.
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În decursul ultimilor
ani, Asociaţia Kogayon
a primit mai multe
premii :
* 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” și Premiul juriului
- Premiile participării publice, în anul
2009 pentru campania împotriva
vânătorii în parcurile naţionale.
* 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
al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Refugiul Curmătura Builei, reconstruit
în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Mulţumim mult tuturor celor care au crezut în viziunea
şi proiectele 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 să...
… obţinem statutul de geoparc
UNESCO pentru Oltenia de sub
Munte şi să oferim astfel zonei o
şansă de dezvoltare sănătoasă

www.kogayon.ro

www.buila.ro

www.trovanti.ro

… realizăm şi punem în practică o
strategie de dezvoltare durabilă a
zonei
... continuăm programul educativ
Junior Ranger al PNBV: prezentări,
lecţii de educaţie ecologică,
drumeţii şi tabere pentru elevii
şcolilor din zonă
... proiectăm și construim cel mai
frumos centru de vizitare al
Olteniei de sub Munte
... întreţinem şi dezvoltăm
infrastructura turistică a zonei
... promovăm zona şi valorile sale
naturale şi culturale
... punem în aplicare orice alt gând
bun pentru Natură şi Oameni
cărora le pasă 
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