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Предговор — Нашите думи. Нашите дела.

Световната здравна организация и 53
държави подписаха декларация под
надслов „По-добро здраве, по-добър
живот“. Декларацията съдържа 10
обещания от името на националните
правителства, които трябва да 
подобрят живота на децата с 
интелектуални затруднения.

В декларацията се посочва, че е
важно да се вслушваме в желанията 
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и потребностите на младите хора. Лумос работи с три държави —
България, Чешката република и Сърбия, за да съдейства за 
постигането на тази цел. Европейската комисия подкрепи Лумос
за изпълнението на проекта „Да превърнем думите в дела“. 

Много от децата и младите хора, които участваха в този проект, имат
интелектуални затруднения. Проектът им помогна да почувстват, че
могат да говорят за нещата, които са важни за тях, а също така да
разберат своите права и обещанията, съдържащи се в декларацията.

Те разговаряха за важни неща като здравето, образованието, 
равноправието и своите мечти за бъдещето.

Те разговаряха и за това как могат да подобрят положението на
други деца с интелектуални затруднения.

След това те казаха на политиците в своите държави какво следва
да направят правителствата, за да подобрят положението на децата
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с интелектуални затруднения. Целта е  да гарантират, че тези деца
имат същите шансове в живота, както и всички останали деца. Този
доклад е написан от децата и младите хора. Той съдържа техните думи. 

Докладът е предназначен за политиците, за родителите и за хората,
които се грижат за деца с интелектуални затруднения. Политиците,
родителите и обгрижващите лица могат да вземат решения с важно
значение за живота на децата.

Бих искала политиците и обгрижващите лица в целия свят наистина
да се вслушат в това, което младите хора им казват чрез този доклад.
Надявам се, че те разбират, че децата с интелектуални затруднения
трябва да участват във вземането на решенията, които ги засягат.

Докладът е предназначен също и за децата и младите хора с 
интелектуални затруднения, като целта му е да им даде идеи за
това как да участват и да допринасят за положителни промени. Както
каза едно от децата, „Нашите гласове имат значение. Ние можем
да разрушим преградите пред нас!“.

Ако всички ние обединим усилията си, можем действително да 
подобрим положението на всички деца с интелектуални затруднения.
Можем да направим така, че да не трябва те да живеят в институции,
а да могат да живеят със семействата си в своите общности.
Можем да направим така, че всички тези деца да могат да ходят
на училище и да получат шанс да следват мечтите си.

Джорджет Мълхеър, 
Изпълнителен директор, Лумос
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Децата и младите хора с 
интелектуални затруднения
често са забравени. Понякога
правителствата забравят 
техните нужди.

В декларацията на Световната
здравна организация „По-добро
здраве, по-добър живот“ се 
посочва какво трябва да се 
направи, за да се подобри 
животът на децата с 
интелектуални затруднения.

Да превърнем думите в дела

Въведение
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Децата и младите хора с увреж-
дания  трябва да участват в
общността и да бъдат 
изслушвани, когато се закриват
институциите.

България, Чешката република и
Сърбия участваха в проекта.

Група експерти помагаха на
проекта. Те се наричаха 
Управляваща група. Млади
хора с увреждания и техните
семейства също участваха в
тази група.

Това е доклад за проекта „Да
превърнем думите в дела.“
Целта на този проект беше да
направи така, че правителствата
да се вслушват в децата и 
младите хора с интелектуални
затруднения.
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В началото на проекта, хората
които работеха по него, отидоха
да посетят деца и млади хора с
увреждания. Тези хора се 
наричат екип на проекта. Те 
посетиха деца и млади хора,
които живеят в институции, а
също и деца и млади хора,
които живеят у дома си. 

Екипът на проекта разговаря с
децата и младите хора, с които
се срещна. За създаването на
нови групи за детско участие.  

Групите бяха създадени, за да
могат правителствата да изслу-
шат децата и младите хора с
интелектуални затруднения.

В България, в Чешката 
република и в Сърбия бяха
създадени групи. Децата и 
младите хора с интелектуални
затруднения бяха част от тези
групи.
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Всяка група си имаше местен
координатор — Анета, Златка и
Александър. Те помогнаха за
изпълнението на всички 
дейности по проекта.

Групите за детско участие 
провеждаха срещи. Важно
беше на срещите да е весело и
всеки да каже какво иска.

Децата и младите хора научиха
много нови неща. Някои деца
дори взеха участие в срещи с
политици от други държави.

Те казаха на политиците кое е
важно в живота им. Говориха за
това, което смятат, че трябва да
се промени. Политиците казаха,
че са научили много от младите
хора. Те казаха, че ще се опитат
да направят нещата по-добри.
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Шон от екипа на проекта помогна
за обучението на младите хора.
Шон има интелектуални 
затруднения. Неговата работа е
да научи много хора как да 
направят по-добър живота на
децата и възрастните с 
увреждания.

По време на проекта се 
проведоха две големи срещи с
хора от България, Сърбия и
Чехия. Някои млади хора от
групите участваха в тези
срещи. Всеки разказваше за
това, което е направил, за да
подобри живота на децата с
увреждания.

Беше хубаво, че млади хора с
увреждания от различни страни
имаха възможност да се 
срещнат. Те разговаряха за
своя опит. Казаха, че са 
научили много.

Това помогна на младите хора
да разберат, че могат да 
постигнат „много повече в 
живота си. Младите хората 
станаха по-уверени.
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Дан от екипа на проекта 
правеше рисунки на срещите.
Така младите хора могат да
разберат и запомнят 
информацията.

Младите хора обикаляха с 
плакати в България. Имаше
млади хора от всичките три
държави. Те казаха, че децата
и младите хора с интелектуални
затруднения имат същите
права като всички други. 
Те трябва да имат и същите
възможности в живота като
всички други.

В края на проекта децата и
младите хора организираха
събитие. Те сами определиха
какво събитие желаят да 
проведат и го планираха. 
Хората по проекта им помогнаха.
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В България децата и младите
хора организираха събитие,
което нарекоха - „Поход на 
мечтите.“ Те пътуваха от род-
ния си град до столицата на
България — град София.

Политиците обещаха, че ще се
опитат да променят нещата за
децата и младите хора с 
интелектуални затруднения.

Събитието имаше голям успех.
Показаха го по телевизията.

По време на пътуването те се
срещнаха с други деца и млади
хора. Те се срещнаха и с 
политици и с британския 
посланик в България. 
Разговаряха за това какви са
мечтите им за бъдещето. Те
споделиха и какво ги тревожи.
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Децата и младите хора в 
Чешката република организираха
тържество. В него се включиха
хора с увреждания и хора без
увреждания. Забавляваха се
много заедно.

На тържеството свири любимата
им група. Някои от участниците
в музикалната група имат 
интелектуални затруднения. Те
много се забавляваха да свирят
заедно. Разбраха, че всички те
са еднакви и обичат да 
създават музика.

Групата направи плакат. 
Направиха сувенири и картички
с важни послания. Раздадоха ги
на хората в тяхната общност.
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Младите хора направиха филм
за тържеството. Можете да го
гледате на електронната 
страница на Лумос: 
www.wearelumos.org.
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В Сърбия децата и младите
хора донесоха два големи куба
в мола. Те нарисуваха послания
до възрастните и 
правителството си върху тези
кубове. Много деца и техните
родители се присъединиха. 

Събитието помогна на хората
от общността да разберат какво
могат децата и младите хора с
увреждания. 

Това ще помогне на всички да
се разбират по-добре помежду
си.
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1.   Да се изслушваме, когато говорим.

2.   Да говорим с лесни думи 

3.   Всички да сме приятели.

4.   Да говорим високо и ясно.

5.   Да разказваме през какво сме минали.

6.   Да имаме почивки.

7.   Да се забавляваме и да танцуваме.

8.   Да се уважаваме един друг.

9.   Бъдете търпеливи, работете спокойно 
     и не се притеснявайте за времето.

10. Изключете мобилния телефон или 
     изключете звука му.
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Какво казаха децата и младите хора

Ето някои от нещата, които младите хора си казаха помежду
си и на политиците. Има и рисунки на някои от децата и
младите хора.

Запознахме се и започнахме да работим заедно. Разбрахме се
да си направим правила. Ето някои от правилата:

Правила:

Да превърнем думите в дела
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Разговаряхме за различни неща. Споделихме мечтите си; ето
някои от тях:

„Имам 

мечти, които желая да 

споделя. Всеки млад 

човек с увреждания има 

правото и потребността да 

общува с другите хора. Ние

можем да бъдем полезни 

едни на други.“

„… моята 

мечта е да 

работя в 

библиотека, но това

не може да стане, 

защото нямам 

образование.“

„Искам да 

летя със 

самолет.“

„Искам да 

участвам в 

олимпийските

игри. Бях в Атина,

яздих кон и 

завърших на 

първо място.“

„Искам да стана фотограф, защототова е много интересна работа.“

Да превърнем думите в дела
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„Искам да станаконяр.“

„Моята мечта е да  спра  насилието над 

децата и хората. Искам да строя домове за

бездомните и дневни центрове, където 

децата с  и без увреждания да са заедно,

както и да изведа децата от институциите.

Искам хората да имат работа и да няма бедни

хора. Искам да направя всички около себе си

щастливи. Искам да имам възможност да

пътувам и да представлявам страната си.“

Да превърнем думите в дела
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„Обичам, 
когато ме 

поздравяват“

„Обичам 
добрата 

компания.“

„Искам да
имам 

приятел.“
„Обичам да
рисувам.“

Говорихме за нещата, които обичаме

„Обичам
игрите.“

„Обичам да 
хапваме 

закуски и да си 
говорим.“

„Обичам 
да се 

забавлявам.“

„Харесва ми, 
че  тук говорим 
сериозни неща.“

„Обичам 
да правя
гердани.“

„Обичам 
да пея и да
танцувам.“

„Обичам да си
общувам с 

другите деца.“

„Харесва ми да
учим нови неща

един от друг.“

Да превърнем думите в дела
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Говорихме какво не харесваме 
или какво ни е трудно:

„ В училище ми беше 
трудно. Имах късмета да
имам добър учител. Той

ме научи на математика и
да чета и пиша.“

„Обичам да говоря с
хората и не ми харесва,

когато не искат да 
говорят с мен.“

„Ако можех да променя нещо, ще
променя отношението на хората към
мен. Иска ми се да могат да ме видят
като равен на тях човек. Искам всеки
да има достъп до училище, до работа

и до забавления без затруднения.
Иска ми се другите да не ни смятат 

за втора категория хора.“ 

„Приятелството е сложно 
нещо, защото не винаги съм 

добър към другите хора. Трудно е
да се срещаш с нови хора. Когато

хората са различни, понякога е
трудно да си открит.“

Да превърнем думите в дела
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Много се забавлявахме при посещенията в парковете, докато 
играехме игри и просто като се опознавахме по-добре, докато 
правехме нещата, които ни харесват.

Да превърнем думите в дела
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Беше ни приятно да учим за нашите права и за
декларацията „По-добро здраве, по-добър
живот.“

Разговаряхме много за обещанията в деклара-
цията. Говорихме за това какво означава всяко
от обещанията за нас в нашия живот. Ето какво
казахме за десетте обещания:

Да превърнем думите в дела
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Обещание 1 — Да пазят всички деца.1

„Децата трябва винаги да бъдат защитавани!“

„Децата трябва да могат да играят, да излизат на 
разходка и да се чувстват в безопасност навсякъде.“

„Ако някой те тормози, родителите ти трябва да те 
защитят!“

„Ако нямаш родители, ще ти е много трудно“

„Никой не обича да го тормозят.“

„Ако те наранят, и ти искаш да направиш същото”

„Направете така, че всички родители да се 
отнасят добре с децата си!“

Да превърнем думите в дела



Обещание 2 — Да помогнат на децата да растат 
в семействата си.2
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„Когато си със семейството си, 
се чувстваш в безопасност и има хора, 

на които можеш да разчиташ.“

„Всеки трябва да има семейство и да живее
със семейството си.“

„Мисля, че помощта за семействата трябва
да бъде най –важна.  Когато детето се роди с

проблем, родителите трябва да бъдат 
информирани. Детето и семейството трябва

да бъдат подкрепяни и да им се помага 
през цялото време. С тях трябва да 

работят добри специалисти.“ 

Да превърнем думите в дела
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Обещание 3 — Нито едно дете не трябва да живее в 
институция.3
„Важно е да се помогне на децата да се 

подготвят за живота извън институцията. Важно е да 
говорим за това, какво ще се промени в нашия живот.“

„Някои хора с интелектуални затруднения страдат от 
неправилно отношение  в и извън институцията.“

„По-добре е да се живее в общността, отколкото да се 
живее  в изолация и самота.“

„Вярваме, че всяко дете заслужава да е щастливо със 
своето семейство.“

„Затворете всички институции, мястото на детето е в 
семейството.“

„Нито едно дете не заслужава да бъде само и 
да има нещастно детство.“

„Всяко дете има нужда от 
целувка за лека нощ.“

„Бащата, майката и детето — заедно!“

„Искаме да бъдем подкрепяни да 
живеем в нашите общности, а 
не да сме отделени в големи 

институции.“

Да превърнем думите в дела



Обещание 4 — Да открият от какво има нужда всяко дете.
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4
„Учителите имат нужда от обучение за това как 

да подкрепят децата със специални потребности.“

„Всички сме различни и ВСИЧКИ СМЕ ВАЖНИ!“

„Добро училище означава, че учителите ни уважават, а 
всички хора и съучениците ни се държат добре с нас.“

„Трябват ни специални рампи и асистенти, защото детето с 
увреждане не може да влезе в училището само. Трябва ни 

достъпна среда в училище.“

„Трябва да помислим за това как да включваме детето 
с увреждане в училище.“

„Въпрос на късмет е колко добър ще е твоят учител.“

„Училището трябва да осигурява транспорт на 
учениците с увреждания.“

Да превърнем думите в дела
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„Трябват ни специални тоалетни в училище.“

„Младите хора с интелектуални затруднения имат 
нужда от по-добри възможности за трудова заетост.“

„Навсякъде трябва да има достъп за хората в 
инвалидни колички.“

„Имаме равни права и настояваме за тяхното зачитане.“

„Децата с проблеми трябва да имат възможност да отидат 
на кино, на театър, на парти; да имат достъп до работа, 

когато пораснат достатъчно.“

„Направете училищата по-достъпни и осигурете достатъчно
пари за потребностите на децата с увреждания.“

„Искаме да ходим в обикновено училище.“

?
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Обещание 5 — Децата и младите хора с интелектуални 
затруднения имат нужда от добри медицински грижи.
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5
„Искаме с нас да се отнасят добре.“

„Нуждая се от добра и сигурна медицинска грижа!“

„Важно е да сме здрави, имаме нужда от добро 
здравеопазване.“

„Добрият лекар е този, с когото можеш да говориш 
нормално и открито.“

„ Лекарите трябва да си вършат работата добре. Не трябва 
да правят грешки и ние да можем да си говорим с тях по 

приятелски.“

„В училище децата трябва да са здрави и в безопасност.“

„За хората със специални потребности трябва винаги 
да има здравни грижи с добри лекари.“

„Трябва да е лесно да се общува с лекарите.“

Да превърнем думите в дела
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„Лекарят не трябва да бъде само добър 
специалист, а и добър човек.“

„Искам да съм здрав, да си намеря работа и да имам 
семейство.“

„Лекарите трябва да са внимателни с хората. Добрият лекар
може да взима правилно решение.”

„Трябва да имаме право да си избираме лекарите. Те 
трябва да са добри и да искат да ни лекуват. Всеки лекар
трябва да е доволен, когато може да помогне на човек с 
проблем. Лекарите трябва да разбират хората. И когато 

лекарите излекуват успешно някого, трябва да са 
доволни, че са направили добро и са спасили 

човешки живот.”
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Обещание 6 —Семействата трябва да  получават помощ, 
за да се грижат за децата с интелектуални затруднения.6
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„Имаме право на личен асистент.“

„Родителите трябва да имат право да запазят работата си.“

„В моята страна е много  трудно да се получат финансови помощи 
или социални услуги за семейства.“

„Семействата имат нужда от подкрепа. А децата трябва да имат
възможност да ходят на училище.“

„Не трябва само да даваме на семействата пари, а също и 
приятелска подкрепа.“

„Някои деца не получават добра грижа от своите родители; може да 
получат по-добра грижа от приемни родители.“

„В Сърбия се дава помощ на приемните семейства, същата помощ
трябва да се дава и на биологичните семейства.“

„Семействата трябва да получават от правителството 
повече пари за децата си.“

Да превърнем думите в дела
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Обещание 7 — Да включват децата, младите хора и 
техните семейства във вземането на решения.7

„Гласът на детето е много важен.“

„Може да питате други хора за нашите трудности, но 
ние можем най-добре да кажем от какво имаме нужда.“

„Трябва да ни питате какво искаме.“

„Децата и младите хора могат да вземат решения за себе си и
могат да кажат от какво имат нужда и кое е най-доброто за тях.“

„Много е важно да ми задавате въпроси: Как беше днес? 
Как вървят нещата?“

„Хората, които се застъпват за правата, трябва да 
говорят повече за правата на децата.“

„Може да питате майката или бащата, но най-добрият 
отговор ще получите от детето.“

Да превърнем думите в дела
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„Казах на другите да приемат хората с 
увреждания, защото ние всички сме равни. 

Доволен съм, че успях да кажа какво мисля. Заедно 
можем да постигнем добри резултати. За младите хора

със специални потребности трябва да има нови 
възможности. Тези срещи са много полезни за нас . 

Искаме да има и други срещи. 

„Искаме да бъдем включени във вземането на решения. 
Записваме какво мислим за 10-те обещания. Мисля, 

че е важно да имаме приятели, и смятам, че всички деца
трябва да имат семейства.“

„Гласовете на децата могат да променят нещата 
и да премахнат трудностите.“

Да превърнем думите в дела
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8
„Вие, които ми помагате, моля 

вярвайте в мен!“

„Бих искал да обучавам специалистите, които 
се грижат за деца с увреждания. Те трябва 

да знаят повече за нас.“

„Специалистите, които работят с деца, имат
нужда от обучение” 

„Искам да говоря с лекарите, искам да им кажа
как могат да ни помогнат по-добре.“

„По-добре подготвени учители и по-добър 
контакт между учители и ученици.“

Обещание 8 — Да обучат персонала.

Да превърнем думите в дела
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Обещание 9 — Да направят така, че услугите за децата с 
интелектуални затруднения и техните семейства да са добри.9

„Всеки иска да работи; проблемът е, че работодателите 
не искат да назначават хора с интелектуални затруднения.“

„Правителствата трябва да осигурят качествени услуги за децата.“

„Завършила съм 10-ти клас. Искам да знам и питам как мога да 
продължа образованието си? Защото когато пораснем, родителите 
ни няма да са наоколо и ще трябва да продължим живота си сами.
Моите приятели от защитеното жилище не могат да четат и пишат. 

Ако им се даде възможност да учат и работят, те ще се 
почувстват и ще бъдат полезни. Искам да завърша своето 

образование и да работя в библиотека или да 
стана певица.“

„Всички ние имаме право 
да продължим да учим и след 

това работим и да сме като 
другите. Ние не сме втора 

категория хора, ние сме като 
всички други хора. Трябва да 

имаме равни права.“

Да превърнем думите в дела
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Обещание 10 — Да се дават пари, за да е сигурно, че 
всяко дете получава добра здравна грижа.10

„Искам да кажа на президента: 
Направете така, че децата да 
получават достатъчно пари.“

„Искам никой да не избягва хората с 
увреждания, а да може да общува с тях, 

да се отнася с тях нормално и да ги 
приема като здрави хора, каквито те 

в действителност са.“ 

Да превърнем думите в дела



Ето какво мислим за проекта „Да превърнем думите в дела“…
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Д   
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„Проектът ми даде възможност да реша трудни 
проблеми. Имаме право другите да ценят нашия живот. 

Благодарение на проекта аз се срещнах с деца и млади хора и 
техните майки от друг град. Те се борят да бъдат чути и да бъде 

признато, че те съществуват.

Ако можех да променя нещо, бих променил отношението на хората към
мен. Искам да гледат на мен като на равен. Искам всеки да има достъп 

до училище, работа и забавления. Пожелавам си повече хора да са
добри с нас и да има повече обучени специалисти, към които да 
мога да се обърна за помощ. Иска ми се другите да не мислят, че 

не сме като останалите хора. Благодарение на проекта 
разбрах, че можем да се борим за това гласовете ни 

да бъдат чути.“

„Имам идея. Ще кажа на 
директорката на библиотеката да 
организира  обучение за деца с 

увреждания и без увреждания, където
да можем да сме заедно и да правим

едни и същи неща. Аз искам да 
организирам това обучение.“

„Бих искал да пътувам

около света и да посетя

много страни. Искам да 

помагам на другите.“
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„Аз харесвам много това, 
което правим.  Ние децата, като
си говорим, споделяме и играем
игри, учим  за живота. Научихме

как да разрешаваме 
трудностите в живота си.“
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Да превърнем 
думите в дела!

„Това е един интересен 
проект, защото за първи път 

деца и млади хора с 
интелектуални затруднения 

получават истинска 
възможност да изразят своето

мнение в цяла Европа.“

„Искам да продължа да 
бъда председател на групата за 

самозастъпничество, за да мога да
помогна на повече деца и млади

хора. Искам да разширя това. Аз съм
първата жена от Сърбия, която е 

изкачила планински връх с 
височина 6 700 м.“

„Златка (местен координатор) 
беше хубава и мила. Тя искаше да чуе

нашето мнение. Тя ни предложи помощ
и други дейности, за да се запознаем
по-добре с правата на човека, които 

са и наши права. Беше красиво и 
беше от сърце и душа.“

„Искам да помогна 
нещата за децата и младите

хора с интелектуални 
затруднения да се 

подобрят. Този проект 
е за това.“

Да превърнем думите в дела
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Най-важните неща, които
искаме да Ви кажем.

Декларацията „По-добро
здраве, по-добър живот“ 
е много полезна и лесна 
за ползване.

Всеки е различен. Всяка държава е различна.
Плановете са различни в различните страни.
Най-важното за всички е да работят заедно,
за да се случи реална промяна. 

За да се случи реалната промяна, е 
необходимо време.

Важно е във всичко, което се прави, да се
включат родителите. На тях им трябва 
подкрепа, за да се включат.

Беше много важно да се окаже подкрепа на 
децата и младите хора с интелектуални 
затруднения, за да участват. Децата и младите
хора също помагаха на всички да учат заедно.

Да превърнем думите в дела
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Да превърнем 
думите в дела!

Важно е всички да работят заедно.

Важно е хората, които работят с деца и млади
хора, да имат опит и умения за работа с деца.
Те трябва да бъдат обучени и подкрепени да
свършат тази работа.

За подкрепа на децата и за да повярват, че
могат трябва време. 

Повече деца без увреждания трябва да
бъдат включени и да имат възможност да
работят заедно с деца с увреждания.

Да превърнем думите в дела
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За „Лумос“ и „ЧЕЙНДЖ“

„Лумос“ работи, за да помогне на осем
милиона деца по света, които са 
разделени от своите родители и са 
настанени в институции. Повечето деца
са там, защото родителите им са бедни
или защото имат увреждане. „Лумос“
работи с ООН, Европейския съюз, 
националните правителства, персонала
на институциите, децата и семействата.
„Лумос“ се стреми да направи така, че
всички деца да се отглеждат от 
семействата си и да могат да се включат
в живота в своята общност и да пораснат
като щастливи и успешни възрастни.

„ЧЕЙНДЖ“ е водеща национална 
организация за правата на човека, в
която водещи са хората с увреждания.
„ЧЕЙНДЖ“ наема на работа хора с
увреждания, които участват в кампании,
изпълняват проекти, провеждат 
проучвания по различни въпроси, 
провеждат обучения и участват в 
изготвянето на лесни за четене ресурси
по теми, които засягат живота на хората
с интелектуални затруднения. 

Да превърнем думите в дела
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Застъпник — човек, който 
подкрепя хората, така че 
техните мнения да бъдат чути.
Може да означава да се 
застъпиш за нечии права.

Общност — хората и районът,
където живееш.

Световна банка

Декларация — списък с 
обещания или  неща, с които са
съгласни всички.

Образование — училища или
начини за оказване на подкрепа
на хората да учат.

Да превърнем думите в дела



Заетост — работни места и да
имаш платена работа.

Равни права — всички хора
имат еднакви права. Децата и
младите хора с интелектуални
затруднения имат същите
права да бъдат включени като
всички останали.
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Правителство — група хора,
които са избрани да вземат 
решения за страната. 
Правителствата в Европа се 
избират от хората, които 
гласуват за тях.

Експерт — някой, който знае
много за нещо.

Да превърнем думите в дела
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Институция — институцията е
много голям дом за полагане на
грижи. Може да бъде за деца
или за възрастни. Хората, които
живеят в институциите, са 
разделени от семействата си,
приятелите и общностите.

Участие — да бъдеш включен.

Местен координатор — човек,
който подкрепя дейностите. Той
подкрепя децата и младите
хора да  се включат и да 
участват.
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Политик — човек, който говори
и прави важни неща за страната
и хората.

Проект — хора, които работят
заедно, за да подобрят нещо.

Световна здравна 
организация — организация,
която работи в целия свят, за
да гарантира, че всички имат
достъп до добро 
здравеопазване.
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Управляваща група — група,
която помага на хората, 
работещи по даден проект, и им
дава добри съвети.
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