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Фондация "Дневникът на мама и татко" е нестопанска организация в обществена полза, регистрирана 
през м. септември 2018 г. Учредител е основателката на едноименната марка книжки и сайт за родители, 
които от 2007 г до днес осигуряват за българските родители професионално обоснована информация за 
грижите в първите години на децата. От тогава до края на 2019 г близо 400 000 книжки са подарени на 
майките и над 2 милиона и половина посещения са достигнати годишно в сайта namama.bg. Усилията 
получиха признание с наградата за социална иновация от Министерството на труда и социалната 
политика и мястото в акселератора на фондация Промяната “Reach for change”. Те бяха надградени с 
учредяването на фондация „Дневникът на мама и татко“, идеята за което беше партниране с повече 
заинтересовани страни и общности по конкретни обществено-значими дейности, свързани с 
родителството в ранното детство.  
 
Фондацията носи мисията да подкрепя родителите и професионалистите в осигуряването на навременна 
и адекватна грижа за пълноценно развитие и достигане на пълния потенциал на децата. Изградихме 
сайт, който представя нейните цели, дейности и деятели. 
 
След създаването си станахме член на Алианса за ранно детско развитие, където през 2019  поставихме 
на дневен ред нуждата от обединяване на професионалисти, родители и други заинтересовани страни 
около съвременните, научно доказани подходи за подкрепа на родителската грижа в ранното детство. По 
материали, свързани с възможни решения на този проблем, получихме и положително отношение от 
трима лични лекари/педиатри. В началото на 2019 г фондацията стана член и на Национална мрежа за 
децата и на Българския форум на бизнес лидерите. Пред Форума представихме концепцията за ранното 
развитие на човешкия потенциал като корпоративна социално-отговорна кауза и кампанията ни 
„Рекламирай с кауза“.  
 

 
Чрез кампанията „Рекламирай с кауза“ 
издателят на сайта и книжката „Дневникът на 
мама и татко“ (Римембранд ЕООД) пое 
ангажимента пред свои рекламодатели да дари 
част от приходите от тяхната реклама на 
фондацията. През 2019 г започна и акцията по 
набиране на нови заглавия книги за 
родителството и на мебели, което постави 
начало на проекта ни за Родителски кът към 
читалище "Светлина -1896", Гара Бов. 
Издателствата също имаха възможност да 
рекламират в сайта срещу стойността на 
дарените от тях книги. Благодарение на 
събраните парични средства и материални 
дарения, и най-вече, благодарение на активното 
участие на читалището в селото и доброволци 
от местната общност, през 2019 г  бяха 



осъществени първите два етапа от проекта – жителите на Бов обновиха избраното за родителски кът 
помещение в библиотеката като дариха парични средства и доброволчески труд на читалището. 
Фондация „Дневникът на мама и татко“ проектира интериора и осигури мебели и 90 най-нови книги за 
отглеждане на деца, детски и юношески заглавия. Мебелите бяха дарени от ИКЕА и "Дървеница", а 
книгите бяха предоставени от водещи издателства по програмата „Рекламирай с кауза“ на платформата 
“Дневникът на мама и татко”. 

 
Крайната ни обща с читалището и местната общност цел е да създадем пространство и лесен достъп до 
книги, съвети и практически занимания в подкрепа на добрата родителска грижа в общността. За 
постигането й, усилията ни са насочени към осъществяването на следните идеи: 

1. Да създадем приятно място за игра, четене, срещи и обучения в читалищната библиотека, 
където родители и деца да могат да прекарват време заедно и да имат позитивни 
преживявания. 

2. На това място да има нови родителски и детски книги и образователни игри и играчки. 
3. На това място да се събират заедно родители и деца, за да играят и четат заедно. 
4. На това място да се събират децата, които желаят да играят и четат. 

Искаме да осъществим този проект, защото семействата с деца в село Бов нямат равен достъп до 
информация, обучения и консултации по належащи въпроси. В селото няма детски лекар, нито училище 
за родители или събирателно място за тях. В цялата свогенска община няма подобно място. Читалището 
с библиотечно-информационен център е притегателно за хората, но не разполага с необходимите 
условия и литература. В селото към 2019 г са регистрирани 107 деца до 14 г. 

Раждането на идеята за Родителския кът 
 
През лятото на 2018 чрез библиотеката към  читалище "Светлина - 1896", Гара Бов подарихме на 
родителите в селото по една книжка „Дневникът на мама и татко“ и дарихме занимателни игри и детски 
книжки. Това провокира интереса на повече деца да посещават детския кът на библиотеката, където да 
четат и да се забавляват заедно. Ефектът беше мигновен, не закъсняха положителните отзиви.  
 



Осъзнахме колко малко е нужно, за да съберем децата в читалището и да зарадваме родителите. След 
първата ни среща се роди идеята да направим Родителски кът в читалищната библиотека – приятно 
място за игра, четене, срещи и обучения за родители и деца, осигуряващ им лесен достъп до нови 
родителски и детски книги, срещи и събития. 
 
Избрахме мястото, измислихме как да изглежда, дори „запалихме“ издатели на детски и родителски 
книги  – за кратко време през 2019 събрахме около сто нови заглавия. Осигурихме новите мебели. И все 
пак… преди да настаним всичко в избрания кът, той трябваше да бъде ремонтиран от местната общност. 
Екипът на читалището събуди хората за идеята. Дарени бяха парични средства, труда на не един татко, 
специално изработените бродерии на една жена от Бов, материали за ремонта от местния строителен 
магазин. На Коледа събраха и остатъка от сумата - като направиха Благотворителен концерт. Хората в 
Бов осъзнават значимостта на това младите хора и най-вече децата, да останат в селото. Да има 
ученици в училището, да има деца на площата, да има живот. 
 
На снимките: Избраното за Родителски кът място преди началото на ремонта, направения от 
фондация „Дневникът на мама и татко“ интериорен проект процеса на ремонта. 
 
2019 г в цифри 

През 2018 г, за която фондацията нямаше все още активна дейност, бяха дарен при учредяването 400 лв 
от учредителя, с които беше открира банковата сметка на фондация „Дневнкът на мама и татко“. През 
2019 г Фондацията е получила дарения на обща стойност 2900 лв, от които 80 лв. от учредителя и 
2820,00 лв. от „Римембранд ЕООД“ по кампанията "Рекламирай с кауза". Фондацията е направила 
разходи на обща стойност 2612.38 лв, от които за дарения (членски внос на НМД) – 100 лв, членски внос 
към Български форум на бизнес лидерите – 880,50 лв; хонорари по проект „Родителски кът в 
читалищната библиотека на село Бов“ и Споделена грижа – 1496,68 лв. банкови такси – 135,20 лв. В 
осъществяването на проекта са участвали над 10 доброволци – със съвети и доброволен труд за ремонт 
на родителския кът. Дарението на част от събраните книги към читалището е осъществено с протокол от 
29.02.2020 г. Дарени са по едно копие от събраните книги – общо 90 бр на стойност 1248.16 лв. Сред 
рекламодателите с кауза в "Дневникът на мама и татко" на фирма "Римембранд" ЕООД, приходите от 
които бяха дарени на фондацията, бяха: Вдъхновения.БГ ЕООД, Инвиста ЕООД, Арома Козметикс АД, 
Фортекс Нутрасютикалс ООД, Пиер Фабр Дермокозметик България ЕООД 
 
Списък със събраните дарения към читалището и доброволците: 
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