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Idei pentru mămici

„Idei pentru mămici şi copii” pare să fie unul din-
tre mulţimea de bloguri înfiinţate de mămici sau tătici
pentru alte mămici şi alţi tătici actuali sau în devenire.
Totuşi, blogul Laurei Frunză te captează prin aborda-
rea ludică, deschisă şi nemijlocită, de parcă atunci şi
acolo ai discuta cu ea în direct. Interactivitatea este
foarte importantă atât pentru Laura, cât şi pentru citi-
tori. 

Este un univers dedicat părinţilor, cu o mulţime de
articole, aşezate frumos pe domenii, cu poze şi câteva
reclame utile, astfel încât ceva interesant îţi captează
imediat interesul. Sigur, totul este dăruit cu pasiune şi
talent, iar o astfel de treabă implică ceva muncă şi ex-
perienţă. „Am pus atât suflet în el încât a ajuns ca al
doilea copil al meu”, ne destăinuie Laura.

Laura, după cum aţi dedus probabil, este şi mămică,
un părinte împlinit şi fericit de puiul ei. Eliza are 3 ani
şi cinci luni, este „frumoasă, deşteaptă, veselă, şi tot

ce îşi poate dori un părinte de la copilul lui. Este un
copil extraordinar, inteligent şi energic, care îmi lu-
minează viaţa în fiecare zi”, încearcă Laura, în câteva
cuvinte, să descrie preaplinul ce-l simte pentru minu-
nea din viaţa ei. 

Blogul „Idei pentru mămici şi copii” s-a născut
aproape odată cu Eliza şi creşte cu dragoste împreună
cu ea.

BLOG
«Idei pentru mămici şi copii» 
Idei creative pentru timpul liber, reţete culinare, 
sfaturi practice
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Idei de Afaceri: Laura, spune-ne te rog, când ţi-a
venit ideea înfiinţării acestui blog şi care a fost sco-
pul? Ce anume te-a inspirat sau motivat?

Laura Frunză: Am înfiinţat acest blog în 2008, cu
două luni înainte să nasc. Totul a pornit ca o joacă, la
îndemnul surorii mele care mă ştia pasionată de bucă-
tărie, de artizanat şi de meşteritul prin casă, aşa că mi-a
sugerat să-mi fac un blog unde să le adun pe toate. 

Prin urmare, am pornit la drum, mai întâi cu timi-
ditate pentru că nu ştiam nimic despre blogging şi, pe
parcurs, am căpătat mai mult curaj. Am postat reţete
încercate de mine, idei de activităţi cu şi pentru copii,
articole despre sănătate, recenzii de cărţi şi produse,
m-am mai descărcat din când în când pe diverse teme
controversate şi, în timp, blogul a crescut şi a devenit
din ce în ce mai complex. 

Am început să am sponsori, concursuri, să fiu invi-
tată la evenimente, să fiu solicitată pentru recenzii de
produse şi aşa mai departe, dar, mai presus de câştigul
de ordin material, a fost câştigul de ordin afectiv: am
o mulţime de prieteni noi pe care i-am cunoscut prin
intermediul blogului, oameni deosebiţi cu care, altfel,
poate nu m-aş fi întâlnit.

Idei de Afaceri: Eşti o mămică activă şi în paralel te
ocupi de blog?

Laura Frunză: Da, am reluat activitatea când fetiţa
mea avea opt luni şi, în paralel, mă ocup şi de blog.
Am pus atât suflet în el în aceşti trei ani încât a ajuns
ca al doilea copil al meu. E drept că are nevoie de
atenţie, de „haine” (cum sunt bannerele şi headerele
personalizate, realizate cu un designer specialist), de
„mâncare” (conţinut mereu nou şi de calitate) şi, mai

Activităţi de vreme rea şi o nouă provocare, by Laura Frunză
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ales, de timpul meu, care este, din păcate, cel mai greu
de oferit.

Idei de Afaceri: Care este meseria ta? Văd că te
ocupi de traduceri de cărţi pentru copii. „Universul”
tău se învârte în jurul copiilor?

Laura Frunză: Sunt consultant în resurse umane, cu
ani de experienţă în domeniul legislaţiei muncii şi îmi
fac meseria cu aceeaşi pasiune cu care fac şi blogging
sau traduceri. De traduceri m-am apucat în 2006 şi
cărţile pentru copii au fost mereu proiectele mele de
suflet. Dintre cele mai cunoscute cărţi pentru copii
mici traduse de mine, menţionez seria „Mister Men

and Little Miss” la editura Rao şi seria „Mai bine vor-
bim despre asta” la editura Gama.

Idei de Afaceri: Ce anume te inspiră în postări: ex-
perienţa proprie, diverse site-uri/publicaţii, discuţiile
cu mămicile etc.?

Laura Frunză: În postări mă inspiră viaţa mea, ce
fac eu în bucătărie, cum mă joc cu fetiţa mea, pe unde
mă plimb, la ce evenimente mă duc, ce cărţi citesc.
Pentru idei de activităţi consult multe site-uri şi blo-

guri străine, unde asemenea lucruri sunt la ordinea
zilei. 

În momentul de faţă, blogul meu este singurul blog
atât de complex din această nişă şi asta pentru că mun-
cesc mult la el şi investesc timp şi bani în el.

În martie, cu mânuţele ei, dar 
şi cu ajutorul mamei, Eliza face 
mărţişoare şi felicitări. 

Idei de Afaceri: Din experienţa ta de până acum
prin intermediul blogului, cam ce necesităţi au mămi-
cile, în general? 

Laura Frunză: Din experienţa mea
de până acum, am dedus că mămicile
au nevoie să fie încurajate, mai întâi, şi
abia apoi sfătuite, educate, învăţate,
informate, judecate etc. Ne putem da
cu părerea, însă trebuie să respectăm
spaţiul personal al fiecăruia şi alege-
rile pe care le face. La începuturile
blogului, mă mai băgam şi eu în di-
verse discuţii controversate despre
metode de educaţie, creştere sau în-
grijire a bebeluşului/copilului, dar 
mi-am dat seama că nu avea sens. Atât
timp cât respect părerea persoanei de
lângă mine, sunt sigură că şi persoana
respectivă va respecta părerea mea. 

Pe partea de activităţi, reţete, timp
liber au apărut între timp o mulţime de
bloguri şi acest lucru nu poate decât să
mă bucure, îmi dă de înţeles că sunt
multe mămici cu preocupări similare
şi că generaţia fetiţei mele va fi o ge-
neraţie mult mai creativă, mai comu-
nicativă, mai deschisă la nou, o

generaţie care îşi va pune multe semne de întrebare şi
va schimba societatea noastră în bine.

Idei de Afaceri: Ce anume le propui mămicilor care
citesc revista noastră? Ceva de sezon, spre exemplu. 

Laura Frunză: Le propun două idei simple şi de
efect, la realizarea cărora pot lucra alături de copiii lor:
cum să confecţioneze o pernuţă decorativă de primă-
vară şi o felicitare cu nasturi. 
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Pernuţă decorativă
de primăvară 

Materiale necesare: ţesătură polar (în funcţie de di-
mensiunea ce o doriţi pentru pernuţă: 30x30 sau 40x40
cm), bucăţi de fetru de diverse culori, nasturi în formă de
floare, mărgeluţe, aţă de brodat, vatelină pentru umplut,
panglică pentru agăţat.

Mod de lucru: Se taie două bucăţi pătrate de ţesătură
polar. Separat se decupează diverse modele din fetru (ur-
mând modelul alăturat sau în funcţie de inspiraţie), care
se cos pe una din bucăţile de polar – cea care va fi faţa
pernuţei. 

Se mai decorează cu nasturi, mărgele sau aţă colorată,
în funcţie de imaginaţia fiecăruia. Se cos marginile per-
nuţei (stânga, dreapta, jos), apoi prin partea de sus se
umple cu vatelină. Se adaugă şi capetele panglicii şi se fi-
nalizează cusătura.

Felicitare cu nasturi 
Materiale necesare: carton pentru felicitare, nasturi de

diverse forme, culori şi mărimi, hârtie glasată autocolantă,
perforator cu modele, adeziv tip aracet, creion colorat.

Mod de lucru: se lipesc nasturii pe carton. Cu ajutorul per-
foratoarelor se decupează frunze şi fluturi din hârtia gla-
sată şi se lipesc pe felicitare. Se trasează codiţele florilor cu
un creion colorat. Această felicitare poate fi realizată şi de
copiii mai mici care se vor distra lipind nasturi coloraţi şi
modele din hârtie glasată.

Detalii: http://laurafrunza.com

Zenobia Bădescu


