http://www.curierul.ro/index.php?domeniu=Eveniment&idarticol=86885&theway=articol&j=0&inf=168
0&sup=86885&num=53

Vreme de aproape o săptămână,Tinerii ecologişti europeni vin la Costeşti
În perioada 8-14 octombrie 2009, Asociaţia Kogayon, în parteneriat cu Administraţia Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa organizează în Costeşti seminarul „European Youth Ranger”, în
cadrul programului „European Youth Ranger”. Conform organizatorilor, seminarul reuneşte nu
mai puţin de 35 tineri din şase ţări (Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Turcia şi România) şi
urmăreşte instruirea şi implicarea acestora în problematica managementului ariilor naturale
protejate. Se urmăresc atingerea tematicilor: conceptul de arie naturală protejată, soluţii de
promovare eficientă a ecoturismului în zone cu patrimoniu natural.
Pe parcursul celor şapte zile, tinerii vor lua contact cu obiectivele culturale şi naturale din zona
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi Depresiunii Horezu. Pe lângă discutarea problematicilor
propuse, tinerii vor parcurge trasee din parcul naţional şi din împrejurimi, având ca exerciţiu
conceperea unor materiale de promovare a zonei. În urma experienţelor trăite şi a informaţiilor
acumulate, la sfârşitul proiectului, tinerii vor realiza modele de promovare a zonei şi materiale
promoţionale necesare acesteia, rezultate ce urmează a fi utilizate în îmbunătăţirea procesului de
promovare a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi a zonei învecinate, beneficiind de data
aceasta de o sursă de inspiraţie cu o intensă caracteristică interculturală.
Proiectul realizat de Asociaţia Kogayon în parteneriat cu Administraţia Parcului Naţional BuilaVânturariţa face parte din programul european „Youth in Action”, finanţat de către Comisia
Uniunii Europene şi implementat în România de către Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Marius Ciutacu
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Conceptul de arie naturală protejată şi soluţii de promovare eficientă a ecoturismului în zone cu
patrimoniu natural sunt doar două dintre obiectivele seminarului „European Youth Ranger”, organizat
zilele trecute la Costeşti ‐ Vâlcea. Seminarul reuneşte 35 de tineri din şase ţări, respectiv Italia, Polonia,
Letonia, Lituania, Turcia şi România, şi urmăreşte instruirea, dar şi implicarea acestora în problematica
managementului ariilor naturale protejate.
Promovarea parcului
Evenimentul este organizat de Asociaţia Kogayon, în colaborare cu reprezentanţii Parcului Naţional Buila
‐ Vânturariţa. Pe parcursul celor şapte zile, tinerii vor lua contact cu obiectivele culturale şi naturale din
zona Parcului Naţional Buila ‐Vânturariţa, dar şi a Depresiunii Horezu. Iar, odată ajunşi aici, tinerii vor

parcurge trasee din parcul naţional şi din împrejurimi, având ca exerciţiu conceperea unor materiale de
promovare a zonei. După cele şase zile petrecute în parc, dar şi prin împrejurimile acestuia, tinerii vor
realiza modele de promovare a zonei şi materiale promoţionale necesare acesteia. Toate vor fi utilizate
în îmbunătăţirea procesului de promovare a Parcului Naţional Buila ‐Vânturariţa şi a zonei învecinate,
beneficiind de data aceasta de o sursă de inspiraţie cu o intensă caracteristică interculturală.
Proiect finanţat de UE
Proiectul realizat de Asociaţia Kogayon, în parteneriat cu Administraţia Parcului Naţional Buila ‐
Vânturariţa face parte din programul european „Youth in Action”, finanţat de Comisia Uniunii Europene
şi implementat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale.
Ana‐Maria NIŢU
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"European Youth Ranger"
35 de tineri europeni in Parcul Buila - Vânturarita
In perioada 8-14 octombrie, Asociatia Kogayon, in parteneriat cu Administratia Parcului
National Buila - Vânturarita, organizeaza in Costesti seminarul "European Youth Ranger".
Seminarul reuneste 35 de tineri din sase tari (Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Turcia si
România) si urmareste instruirea si implicarea acestora in problematica managementului ariilor
naturale protejate. Se urmaresc atingerea tematicilor: conceptul de arie naturala protejata, solutii
de promovare eficienta a ecoturismului in zone cu patrimoniu natural. Pe parcursul celor sapte
zile, tinerii vor lua, de asemenea, contact cu obiectivele culturale si naturale din zona Parcului
National Buila - Vânturarita si a Depresiunii Horezu. Pe lânga discutarea problematicilor
propuse, tinerii vor parcurge trasee din parcul national si din imprejurimi, având ca exercitiu
conceperea unor materiale de promovare a zonei. In urma experientelor traite si a informatiilor
acumulate, la sfârsitul proiectului tinerii vor realiza modele de promovare a zonei si materiale
promotionale necesare acesteia, rezultate ce urmeaza a fi utilizate in imbunatatirea procesului de
promovare a Parcului National Buila - Vânturarita si a zonei invecinate, beneficiind, de data
aceasta, de o sursa de inspiratie cu o intensa caracteristica interculturala. Proiectul realizat de
Asociatia Kogayon in parteneriat cu Administratia Parcului Buila - Vânturarita face parte din
programul european “Youth in Action”, finantat de catre Comisia Uniunii Europene si
implementat in România de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale. (M.F.)
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Cu participare din sase tari, Intalnire a tinerilor care au grija de paduri la Costesti
In perioada 8-14 octombrie 2009, Asociatia Kogayon, in parteneriat cu Administratia Parcului
National Buila-Vanturarita, organizeaza in localitatea Costesti seminarul European Youth

Ranger. Seminarul reuneste 35 de tineri din sase tari (Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Turcia si
Romania) si urmareste instruirea si implicarea acestora in problematica managementului ariilor
naturale protejate. Se urmareste atingerea tematicilor: conceptul de arie naturala protejata, solutii
de promovare eficienta a ecoturismului in zone cu patrimoniu natural. Pe parcursul celor sapte
zile, tinerii vor lua, de asemenea, contact cu obiectivele culturale si naturale din zona Parcului
National Buila-Vanturarita si a Depresiunii Horezu. Pe langa discutarea problematicilor propuse,
tinerii vor parcurge trasee din parcul national si din imprejurimi, avand ca exercitiu conceperea
unor materiale de promovare a zonei. In urma experientelor traite si a informatiilor acumulate, la
sfarsitul proiectului, tinerii vor realiza modele de promovare a zonei si materiale promotionale
necesare acesteia, rezultate ce urmeaza a fi utilizate in imbunatatirea procesului de promovare a
Parcului National Buila-Vanturarita si a zonei invecinate, beneficiind de data aceasta de o sursa
de inspiratie cu o intensa caracteristica interculturala. Proiectul realizat de Asociatia Kogayon, in
parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita, face parte din programul
european Youth in Action, finantat de catre Comisia Uniunii Europene si implementat in
Romania de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in domeniul educatiei si
formarii profesionale.
Laura Zamfiroiu
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Rangerii din sase tari, la Costesti
In perioada 8-14 octombrie 2009, Asociatia Kogayon, in parteneriat cu Administratia Parcului
National Buila-Vanturarita, organizeaza in localitatea Costesti seminarul European Youth
Ranger. Seminarul reuneste 35 de tineri din sase tari (Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Turcia si
Romania) si urmareste instruirea si implicarea acestora in problematica managementului ariilor
naturale protejate. Se urmareste atingerea tematicilor: conceptul de arie naturala protejata, solutii
de promovare eficienta a ecoturismului in zone cu patrimoniu natural. Pe parcursul celor sapte
zile, tinerii vor lua, de asemenea, contact cu obiectivele culturale si naturale din zona Parcului
National Buila-Vanturarita si a Depresiunii Horezu. Pe langa discutarea problematicilor propuse,
tinerii vor parcurge trasee din parcul national si din imprejurimi, avand ca exercitiu conceperea
unor materiale de promovare a zonei. In urma experientelor traite si a informatiilor acumulate, la
sfarsitul proiectului, tinerii vor realiza modele de promovare a zonei si materiale promotionale
necesare acesteia, rezultate ce urmeaza a fi utilizate in imbunatatirea procesului de promovare a
Parcului National Buila-Vanturarita si a zonei invecinate, beneficiind de data aceasta de o sursa
de inspiratie cu o intensa caracteristica interculturala. Proiectul realizat de Asociatia Kogayon, in
parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita, face parte din programul
european Youth in Action, finantat de catre Comisia Uniunii Europene si implementat in
Romania de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in domeniul educatiei si
formarii profesionale.
Laura Zamfiroiu
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