
Informacje o projekcie 

Chcę zaprosić Was do projektu „Klub głuchych mam”, którego celem jest zachęcenie głuchych mam 
do wyjścia z domu, spotkania się z innymi głuchymi kobietami, mamami, ich integracja,  przekazanie 
im ciekawych i ważnych informacji. Projekt skierowany jest do wszystkich matek głuchych 
zamieszkujących w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim, które posiadają dzieci w 
wieku od 0 do 6 lat oraz kobiet w ciąży. Projekt będzie odbywał się w 3 miastach – Warszawie, 
Krakowie i Katowicach, w okresie czerwiec-listopad 2020 roku. Miejscem spotkań Klubu głuchych 
mam będą lokale – kawiarnie, bawialnie – przyjazne małym dzieciom lub parki. W każdym z tych 
miast raz w miesiącu odbędą się spotkania Klubu gdzie mamy będą poznawać się, rozmawiać, 
wymieniać doświadczeniami macierzyństwa. Dodatkowo w każdym mieście odbędą się też po 2 
spotkania z ekspertami lub znanymi blogerami, zajmującymi się tematem dzieci i wychowania, 
tłumaczone na PJM. W czasie spotkań będzie obecna opiekunka dla dzieci. Spotkania ze specjalistami 
zostaną nagrane na kamerę i zaprezentowane podczas konferencji online dla głuchych mam z całej 
Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu zostanie opłacony wstęp do bawialni 
oraz zwrócone koszty dojazdu na miejsce spotkania. Nie ma obowiązku być na wszystkich 
spotkaniach. Chcemy stworzyć też internetową społeczność głuchych mam opartą na profilu FB 
Głucha Mama oraz zachęcić Was do tworzenia klubów głuchych mam w całej Polsce. Dlaczego 
chcemy, żebyś uczestniczyła w projekcie? Klub umożliwi Tobie spędzenie czasu w grupie kobiet 
będących w podobnej sytuacji życiowej i emocjonalnej, pozwoli na nawiązanie nowych znajomości i 
stworzenie grupy wsparcia, zwiększy wiedzę z zakresu rodzicielstwa poprzez wymianę doświadczeń, 
będzie pretekstem do wyjścia z domu i oderwania się od codziennych obowiązków domowych, 
zmniejszy Twoje poczucie izolacji i frustracji. Projekt realizuje Fundacja Miedzy Uszami, a finansowany 
jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Z powodu sytuacji związanej z 
koronawirusem działania zaplanowane w projekcie mogą ulec zmianie – o takich zmianach będziemy 
informować na bieżąco. 


