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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 2020 г над 400 000 книжки са подарени на майките и над 3
милиона 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. Нейните цели, дейности
и деятели са представени на официалния й сайт.
От 2019 г основните ни усилия бяха насочени към създаването на модел за родителски кът в читалищната
библиотека, както и пилотното му осъществяване в библиотеката към читалище "Светлина - 1896", Гара Бов.
Крайната ни обща с читалището и местната общност цел беше 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 бяха насочени към осъществяването на идеи в няколко етапа:
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.
Искахме 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 бяха регистрирани 107 деца до 14 г. През 2019 г създадохме проекта и
осигурихме дарителите, а местната общност реализира ремонта на избраното
място. В началото на 2020 дарените от ИКЕА и "Дървеница" мебели бяха
доставени, след което – монтирани от доброволци в читалището. Набраните над
90 най-нови книги за отглеждане на деца, детски и юношески заглавия,
предоставени от водещи издателства по програмата „Рекламирай с кауза“ на
платформата “Дневникът на мама и татко”, както и първите комплекти с играчки,

заеха своите места. С това първите два етапа по изграждането на
проекта ни за Родителски кът към читалище "Светлина -1896",
Гара Бов бяха изпълнени.
Необходимо беше да бъдат събрани средства за закупуване на още
образователни играчки и да се премине към третия етап от проекта.
Моментът за това съвпадаше с началото на кампанията „България
дарява“, затова беше взето решение да ги осъществим паралелно и в
синергия. През февруари 2020 се включихме в подготовката за инициативата „България дарява“, включително беше открит
дарителски номер в благотворителната платформа DMS и бяха направени представяния в двете платформи
(https://dmsbg.com/16412/dms-bov/), от които се набираха даренията и на сайта ни. Посетихме и техни обучения, които ни
помогнаха да подготвим плана си за PR кампания по набиране на средства за трети етап от изграждането на „Родителски
кът в читалищната библиотека“. Събитията по откриването на място бяха част от този план, а сценарият беше подготвен
съвместно с читалището. Планът обхващаше
дейности в 3 вълни, синхронизирани с тези на
„България дарява“. Изготвени бяха и
комуникационните материали към
заинтересованите страни. Те трябваше да
бъдат разпространени на 5, 12, и 21 март и
включваха основното послание, че „каузата
"Родителски кът в читалищната библиотека на
село Бов" е част от национал ната кампания за
популяризиране и насърчаване на
дарителството у нас „България дарява“. До 31
март ние имаме нужда от вашата подкрепа за
събиране на 2200 лв за обучение на местни
представители и провеждане на занимания с деца и родители в новосъздадения от нас Родителски кът. С това ще
спомогнем за изграждането на по-компетентна родителска общност, навици за четене и съвместна игра между родители и
деца. #България дарява“

Осъществихме само част от първата вълна – банер кампания за набирането на средства и няколко от планираните
медийни: интервюта пред радио Хоризонт и Радио София и публикация в местния (Свогенски) вестник. В тях
разказахме за проекта, датата на откриване и набирането на средства във връзка с третия му етап – набавяне на
материали и играчки и обучението на
местни представители да провеждат
занимания с деца и родители,
включително лицензирани по програма
„Библиотека на играчките“ и „Разкажи
приказката“. От Бов ни сигнализираха, че
интерес проявяват дори и от съседни
села. Точно преди планираната дата на

откриването обаче настъпи тежкото за всички ни време на локдаун. Забраниха събирането на хора в затворени
помещения, включително в читалищните библиотеки, където се намира нашият родителски кът. Общ еството ни се
оживи от други теми, но изпълването на това място с живот така и не се случи. Дечицата надникваха и понякога по
едно или две от тях бяха допускани с маски в слъчневото ни място, за да поиграят. Взехме решения да преустановим
дейностите по плана, тъй като осъществяването им беше изключително обвързано със събиране на много хора
заедно. Въпреки това, без
почти никаква разгласа, в
дарителската ни сметка се
събраха средства в размер на
265 лв. Закупихме част от
играчките, а някои дойдоха и
като преки дарения. А
книгите бяха представяни, по
инициатива на библиотеката,
във фейсбук страницата на
селото.
През 2020 останахме
оптимисти за утрешния ден и
за това да няма толкова
много пропуснати
възможности за нашите деца
– една мъничка частица от
които е мечтата ни за
занимания в Родителския кът
на читалищната библиотека в
село Бов.

2020 г в цифри
На 1.01.2020 г фондация „Дневникът на мама и татко“ разполага в сметката си с 648 лв и 01 ст. През същия месец са
заплатени данъци по граждански договори от 12/2019 г на стойност 70 лв и 39 ст.
На 6.01.2020 г фондацията получи от Хауз Маркет България (Икеа България) артикули на обща стойност 2137 лв и 58
ст. заедно с доставката. Предоставеното дарение беше доставено за ползване в новосъздадения родителски кът в
читалище Светлина 1896 с. Гара Бов.
На 29.02. 2020 гфондацията предаде на читалище „Светлина 1896 с. Гара Бов“ дарение на 90 библиотечни документа
на стойност 1248 лв и 16 ст.

На 29.09. 2020 г по сметка на фондация Дненикът на мама и татко постъпиха 253 лв и 48 ст дарения от името на
фондация BCause по DMS BOV.
На 29.09.2012 г фондацията закупи за родителския кът играчки на стойност 23 лв и 80 ст., сумата ще бъде
възстановена от сметката през 2021 г.
На 22.10.2020 г фондацията изплати членски внос към Национална Мрежа за децата за 2020 г – 100 лв.
Фондацията е заплатила общо 167 лв и 40 ст за банкови такси по левовата си сметка в Уникредит Булбанк.
Към 31.12.2020 г фондация „Дневникът на мама и татко“ има в наличност в банковата сметка сума от 543 лв и 70 ст.
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