Hymna Spoločne
Každý sme nejaký
starí aj mladí
a nie sme rovnakí
ale máme sa radi
niekto chce dávať
niekto sa bojí vody
stále však plávame
na spoločnej lodi.

Zbyňo Džadoň, spevák, moderátor a
autor hudby a textu hymny Spoločne
1.) Oslovil ma možnosťou stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretávam.
2.) Naučili ma, že môžem byť v ich spoločnosti uvoľnený, a hlavne ma učia, že život
sa dá krásne žiť aj s tým, čo my nazývame hendikep.
3.) Impulzu želám inšpiráciu, energiu, dobrú spoločnosť a finančné impulzy :)

Projekt v číslach: (priebežné hodnotenie)
 počet udelených certifikátov Firma priateľská k ľuďom s postihnutím:
22
 počet udelených odznakov Očko do siete: 98
 počet nových produktov v portfóliu: 63
 počet nových pracovných príležitostí pre klientov chránených dielní:
92
 počet nových dobrovoľníkov: 32
 počet klientov so zručnosťou nakupovať a variť: 8
 počet klientov so schopnosťou lektorovať: 6

Ak chceš všetko máš
Svet je krásne náš
Nik tu nie je sám
všetko patrí nám

1.) Bez veľkých rečí rieši všedné veci, ktoré jednoducho a významne pomáhajú
zlepšiť kvalitu života ľudí so znevýhodnením.

Dosť bolo otázok
Ako a prečo
veď oči hovoria
spoločnou rečou
niekto sa mračí
a niekto sa smeje
sme v tom však
spoločne
nech sa deje čo sa deje.

2.) Inšpirovali ma vôľou, húževnatosťou, ochotou učiť sa nové veci a nepodvoliť sa
osudu.
3.) Aby Impulz pokračoval v začatej práci a zlepšoval život tým, ktorí to najviac
potrebujú.

1.) Oslovili ma klienti Impulzu tým, čo dokázali. Sú veľmi zruční, pracovití a
úprimní.
2.) Naučili ma trpezlivosti, skromnosti. A vážiť si ľudí takých, akí sú, lebo
každý sme iný, ale jedinečný. Som veľmi rada, že môžem byť ich súčasťou.
3.) Prajem si, aby sa o Impulze dozvedelo čo najviac ľudí a prijali ich takých
akí sú. A predovšetkým podporovali ich v úžasnej práci, ktorú robia.

Aj sme si podobní
veľkí aj malí
niekto vie spievať
niekto je sveta znalý
každý kto smúti tak
zle sa mu vodí
stále však plávame
na rovnakej lodi.

Ref:

Daniel Rihák, režisér edukačných videí, študent VŠMU

Margaréta Lackovičová, študentka
sociálnej práce, VŠ Sv. Alžbety, dobrovoľníčka

Keď práve prší
tak žmýkať nás môžu
a keď je nám zima
všetci máme husiu
kožu

Soňa Klimešová, študentka
sociálnej práce, VŠ Sv. Alžbety, dobrovoľníčka
1. )Projekt Spoločne za prijatie - za život bez znevýhodnenia ma oslovil tým,
že aj ľudia s mentálnym postihnutím alebo autizmom sa chcú začleniť a byť
začlenení do tejto spoločnosti.
2.) Naučili ma vedieť sa prispôsobiť ľuďom, ktorí sú pre zdravotné problémy
znevýhodnení, tešiť sa z maličkostí a najmä vážiť si svoje zdravie.
3. )Impulzu prajem len to najlepšie v novom roku 2015 i v ďalších rokoch,
aby sa im darilo aspoň tak, ako doposiaľ.

Ref:
Ak chceš všetko máš
Svet je krásne náš
Nik tu nie je sám
všetko patrí nám
Dosť bolo otázok
Ako a prečo
veď oči hovoria
spoločnou rečou
niekto sa mračí

