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Pentru proiectul „Reconstructia refugiului turistic Curmatura Builei”, Asociatia
Kogayon Valcea a obtinut mentiune la Gala Societatii Civile
De curand, la Bucuresti au fost decernate
premiile Galei Societatii Civile. La sectiunea
Comportament civic si participare publica,
Asociatia Kogayon Valcea a obtinut mentiune
pentru proiectul „Reconstructia refugiului
turistic Curmatura Builei”. Punctul de plecare
l-a constituit faptul ca vechiul refugiu din
Curmatura Builei era inutilizabil si in stare de
prabusire iminenta, dupa ce fusese folosit ca
stana in anii trecuti. Astfel s-ar fi pierdut si cear mai fi fost de recuperat din vechea
constructie. Vizitatorii parcului nu aveau unde se adaposti in caz de nevoie in zona de
creasta a masivului. De asemenea, pentru dezvoltarea ulterioara a unor programe turistice
in parc era nevoie de un adapost pentru vizitatori.
Refugiu turistic de 20 locuri
Astfel, prin acest proiect s-a urmarit: reconstructia refugiului turistic, recuperarea si
refolosirea materialului din vechea cladire, amenajarea unui refugiu cu conditii de primire
mai bune, amenajarea unui punct de informare turistica al parcului, inceperea unor
programe ecoturistice si agroturistice, cresterea gradului de siguranta a vizitatorilor
parcului, dezvoltarea unor activitati in beneficiul comunitatilor locale. In acest scop au
fost incheiate parteneriate cu Administratia Parcului National Buila - Vanturarita si
Obstea Mosnenilor Barbatesti (proprietari ai terenului si constructiei), au fost stranse
fonduri pentru materiale, manopera si alte cheltuieli, au fost organizate cinci tabere de
voluntariat pentru transportul materialelor si amenajarea refugiului. Voluntarii si-au
organizat santierul, au demolat constructia veche si au recuperat materialul reutilizabil.
Refugiul a fost construit, iar punctul de informare amenajat. Principalii beneficiari sunt
acum vizitatorii parcului, care au la dispozitie un refugiu turistic de 20 locuri. Turistii
primesc informatii referitoare la traseele turistice, regulile de vizitare a parcului si
siguranta vizitatorilor. Prin formularele completate de catre turisti la refugiu,
administratia parcului beneficiaza de feedback din partea acestora. Beneficiar al
proiectului este si comunitatea locala, care, prin cresterea numarului de vizitatori in zona,
isi poate valorifica produsele si serviciile de la stana din apropiere, inclusa in programul
turistic. Prin punctul de informare au fost furnizate informatii vizitatorilor, legate de
regulile de vizitare si siguranta, trasee si obiective turistice.
Obstacole in finalizarea proiectului
Prin cele peste 50 chestionare completate de catre vizitatori, administratia a primit
feedback, utilizat in imbunatatirea activitatilor si conditiilor de vizitare. Tot astfel se face
si monitorizarea turistica in zona. Astfel, de la inaugurare, refugiul a fost folosit de sute

de vizitatori. Un alt rezultat a fost si cooptarea a peste 90 voluntari, din care o buna parte
au fost pentru prima data colaboratori ai parcului, acestia participand ulterior si la alte
activitati. Veniturile comunitatii locale au crescut prin aportul in bani adus de cresterea
vizitatorilor zonei si prin valorificarea directa a produselor si serviciilor de la stana din
apropiere. Administratia parcului a facut un pas important in amenajarea infrastructurii
turistice, necesara dezvoltarii unor programe turistice specifice. Principalul obstacol a
fost accesul dificil pentru transportul materialelor. Refugiul se afla la 1.560 m altitudine,
materialele trebuind sa fie carate in spate pe o poteca cu peste 500 metri diferenta de
nivel (urcare), pe o distanta acoperita in 2-3 ore, uneori in conditii meteo neprielnice.
Obstacolul a fost depasit prin mobilizarea unor voluntari (peste 90) iubitori ai muntelui,
inimosi si dornici de a pune umarul si sufletul la o astfel de actiune. Mihaela Musca

