ХҮҮХЭД - БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ

ХҮҮХДИЙН ЭРХ - ХӨГЖИЛ ТӨСӨЛ
II шат
2014-2018 он

НЛМ Норвегийн тусламжийн байгууллага

ӨМНӨХ ҮГ
Норвегийн Тусламжийн Байгууллага нь төсөл хөтөлбөрөөрөөр дамжуулан Монголын хүүхэд
багачууд, эцэг эх, гэр бүл, олон нийт, гүйцэтгэх болон шийдвэр гаргах түвшний бүхий л эрх
мэдэлтнүүд, түүнчлэн Монголын Засгийн газартай Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн
хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах,хөгжих,хамгаалагдах,оролцох эрхийг ханган хэрэгжүүлэхэд хамтран
ажиллаж, бага боловч дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаадаа баяртай байна.
Тус байгууллага нь Монгол улсад байгуулагдсан цагаасаа эхлэн хүүхдийн эрхийг ханган
хамгаалахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг Норвегийн Засгийн Газрын санхүүжилт болон
сайн санаат Норвегийн ард иргэдийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж ирсэн. Манай байгууллагын
стратеги зорилтын томоохон хэсэг нь хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудалд анхаарал хандуулах
бөгөөд бид хүүхдийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болох Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газартай байнгын хамтын ажиллагаатай
ажиллаж ирсэн юм. Түүнчлэн НЛМ Норвегийн Тусламжийн Байгууллагын Суурин төлөөлөгч
нь Монгол Улсын Ерөнхий сайдын тэргүүлдэг Хүүхдийн төлөө Үндэсний Зөвлөлийн олон олон
гишүүдийн нэг нь байдагт байгууллагын хамт олон бид бахархан урамшдаг .
НЛМ Норвегийн Тусламжийн байгууллага нь 2009 оноос Ховд аймаг болон УБ хотын
зарим хороодод хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор
Хүүхдийн Эрх-Хөгжил төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн 1-р шат нь таван жилийн хугацаанд
амжилттай хэрэгжиж дуусаад төслийн 2-р шатыг 2014-2018 оны хугацаанд үргэлжлүүлэн Ховд,
Баян-Өлгий аймгийн хөдөөгийн сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн эрхийг
хангахад, дэмжлэг үзүүлэн хэрэгжүүлж байна. Төслийн үйл ажиллагааг тус аймгуудын Засаг
дарга түүний ажлын алба болон Боловсрол Соёлын Газартай нягт хамтын ажиллагааны үндсэн
дээр хэрэгжүүлж буй бөгөөд төслийн цаашдын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс БСШУЯ-тай
хамтран ажиллахыг эрмэлздэг.
Хүүхдийн Эрх-Хөгжил төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа,олон нийтийн дэмжлэг,төслийн үр шимийг хүртэгчдийн идэвхи
оролцоо туйлын чухал байдаг. ХЭХ төслийн 1-р шатанд нийслэлийн Баянзүрх,Сонгинохайрхан
дүүргийн ЗДТГ, харъяа хэлтэс, хороод, Ховд аймгийн ЗДТГ, БСГ, ХГБХХ, МУБИС-ын нийгмийн
ажлын тэнхим, Ховд их сургууль зэрэг төрийн байгууллагууд,“Монгол Өрх” сэтгэл заслын холбоо,
“Өсөх Ирээдүй” Холбоо, “Гүн Шим” сургалтын төв зэрэг дотоодын төрийн бус байгууллагууд,
НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Японы Хүүхдийг Ивээх сан, Дэлхийн зөн, АНУ-ын Энхтайвны корпус зэрэг
олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаа, хамтын ажиллагаа болон төсөл хэрэгжсэн
орон нутгийн ард иргэд, олон нийтийн оролцоо төслийн амжилтад нэн чухал нөлөө үзүүлсэн.
Түүнчлэн ХЭХ-2 төслийн хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ болон бусад хэлтсүүд,дээр дурдсан
зарим төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж байгаадаа
таатай байна.
ХЭХ-2 төслийн гол стратеги бол хүүхэдтэй ажилладаг тэр тусмаа жилийн ихэнх хугацааг
гэр бүл, эцэг эхээсээ хол дотуур байранд бие даан амьдарч буй хүүхдүүдтэй ажилладаг, тэдний
ойр дотны зөвлөн туслагч, найз нөхөр, хамгаалагч нь болох дотуур байрын багш, ажилчид,
сургуулийн удирлагууд, дотуур байрны асуудлыг шийдвэрлэх нөлөө бүхий шийдвэр гаргагч нарт
чиглэсэн тэдний хүүхдийн эрх, хамгааллын болон эерэг зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдлэг, чадвар,
хандлагыг нэмэгдүүлэх сургалт, сурталчилгаа нөлөөллийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан дотуур
байрны үйлчилгээний орчинг сайжруулах, биет орчинг дэмжих явдал юм.
Хүүхдийн төлөө хамтын ажиллагаа улам бэхжиж, гялалзсан амжилт, гайхамшигтай үр дүнд
хүрэх болтугай.
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НЛМ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
ÍËÌ íü äýëõèéí 12 îðîíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã, 100 ãàðóé æèëèéí ò¿¿õòýé Åâðîïûí
òîìîîõîí áàéãóóëëàãà þì.
ÍËÌ-Ìîíãîë áàéãóóëëàãà 1994 îíä Ìîíãîë Óëñàä á¿ðòãýãäñýí. Òóñ áàéãóóëëàãà íü
байгуулагдсан цагаасаа хойш õºäºº àæ àõóé, ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, íèéãìèéí ñàëáàðóóäàä
õºãæëèéí òºñºë õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéв.
Òºñë¿¿äèéí 90% íü ÍÎÐÀÄ áóþó Íîðâåãèéí Çàñãèéí Ãàçðûí Õºãæëèéí Àãåíòëàãààñ, 10% íü
Íîðâåãè äàõü ÍËÌ áàéãóóëëàãààñ ñàíõ¿¿æèãääýã.
ÍËÌ-Ì íü îäîîãîîð õºãæëèéí õî¸ð òºñëèéã Ìîíãîë Óëñàä õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Àíõàí Øàòíû Òóñëàìæ ¯éë÷èëãýýã
Бэхжүүлэх Òºñºë
•• Төслийн 1-р шат: 2008-2012 (5 жил)
•• Төслийн 2-р шат: 2013-2017 (5 жил)
Õ¿¿õäèéí Ýðõ – Õºãæèë Òºñºë
•• Төслийн 1-р шат: 2009-2013 (5 жил)
•• Төслийн 2-р шат: 2014-2018 (5 жил)
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ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хүүхдийн Эрх-Хөгжил төслийн 1-р шатанд төсөл нь үндсэн 3 чиглэлд хэрэгжиж байв.

ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÕӨÃÆËÈÉÍ ҮÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ¿éë àæèëëàãààíû
хүрээнд хүүхдийн эрхийг ханган бэхжүүлэхэд
зорилтот орон нутгийн нийгмийн үйлчилгээний
хүртээмж, цар хүрээг сайжруулах, түүнчлэн өрх,
гэр бүлийн амьдралын нөхцлийг дээшлүүлэх,
хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх мэдлэг,
ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байв.

ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐÀÍ ÄÀÕÜ ÕҮҮÕÝÄ

Төслөөс îðîí íóòàã äàõü ñóðãóóëèéí äîòóóð
áàéðíû ñóð÷, àìüäðàõ îð÷èí áîëîí ñýòãýëç¿éí
òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí àæëóóäûã
ÿâóóëж байв.
Ýíý ÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä òºñºë íü Õîâä àéìãèéí
сумдын äîòóóð áàéðóóäàä àæèëëàж байсан.

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÀÆËÛÍ ÁÎËÎÂÑÐÎË
Òºñºë íü нийгмийн ажлын áîëîâñðîëûã
äýìæèõ ÷èãëýëä èäýâõòýé õàìòðàã÷ áàéõûã çîðüæ
óã ìýðãýæëýýð ажиллаж, ñóðàëöàæ áóé багш,
îþóòíóóäын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэн анхаарч ажилласан.
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ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХҮҮХДИЙН ЭРХ - ХӨГЖИЛ ТӨСЛИЙН

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Çîðèëòîò àéìãóóäûí äîòóóð áàéðóóäàä õ¿¿õäèéí ýðõ¿¿äèéã
õ¿íäýòãýí õàìãààëäàã áîëñîí áàéíà

ЗОРИЛТУУД
Çîðèëò 1
Çîðèëòîò àéìãóóäûí äîòóóð áàéðàíä õ¿¿õä¿¿ä áèå áÿëäàð, îþóí óõààí, ñýòãýë ñàíààíû õóâüä
ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäàðäàã áîëñîí áàéíà

Çîðèëò 2
Зорилтот аймгуудын дотуур байрны ажилтнууд хүүхдүүдийг сонсож тэднийг шийдвэр гаргах үйл
явцад оролцуулäàã áîëñîí áàéíà

Çîðèëò 3
Зорилтот аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүд дотуур байранд зохиогддог чөлөөт цагийн үйл
ажиллагаанд тогтмол оролцäîã áîëñîí áàéíà

Çîðèëò 4
Эцэг эхчүүд, сургуулийн удирдлага мөн холбогдох төр захиргааны удирдлагууд дотуур байранд
амьдарч байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл байдлыг сайжруулахын òºëºº àæèëëàäàã áîëñîí áàéíà.

5

ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ
Анхдагч зорилтот бүлэг
Зорилтот аймгуудын дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд

Хоёрдогч зорилтот бүлэг
–– Аймгийн Боловсрол Соёлын Газар
–– Сургуулийн холбогдох ажилтнууд
Захирал
Сургуулийн нийгмийн ажилтан болон эмч нар
–– Дотуур байрны ажилтнууд
Дотуур байрны багш нар
Жижүүр, тогооч, үйлчлэгч нар
–– Дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд
–– Хүүхэд хамгааллын асуудлаар ажилладаг бусад мэргэжилтнүүд мөн Хүүхэд Хамгааллын
Хамтарсан Баг.
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ÓÁ
Нºëººëëèéí
àæèëòàí

Õîâä
Òºñëèéí
àæèëòàí

Õîâä
Òºñëèéí
àæèëòàí

Төслийн
удирдагч

Төслийн зөвлөх

ÓÁ
Æîëîî÷

Төслийн
Удирдах зөвлөл

Суурин
төлөөлөгч

ÍËÌ-Ì
Удирдах çºâëºë

Õîâä
Îð÷óóëàã÷,
íàðéèí áè÷èã

Ховд
Æîëîî÷

Õîâä
Àéìãèéí
àæèëòàí

Òºñëèéí
Зөвлөлдөх
óóëçàëò

ТӨСЛИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Баян-Өлгий
Àéìãèéí
àæиëòàí

Баян-Өлгий
Төслийн
нягтлан

ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА: 2014-2018
нийт 5 жил
Хүүхдийн эрх-хөгжил төсөл нь өөрийн санхүүжилтын зарчмаас хамаарч аливаа материаллаг
дэмжлэг олгох явдлаас аль болох татгалздаг. Харин дотуур байрны хүүхдүүдийн эрүүл мэнд,
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх эрхийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зорилтот дотуур байруудад
эрүүл мэндийн анхны тусламжийн багц олгох, хүүхэд хөгжлийн танхимын тохижилтонд зарим
материаллаг дэмжлэг үзүүлж байна.
Төслийн гол баримтлах зарчим нь дотуур байрны хүүхдийн эрхийг хангахад төслийн үр
шимийг хүртэгч хүүхэд, эцэг эх, олон нийт, орон нутгийн холбогдох албан тушаалтнууд, дотуур
байрын багш, ажилтнууд, сургуулийн удирдлага, бусад оролцогчдын хандлагад нөлөөлөх явдал
юм.

Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараах төслийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс Ховд,
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Боловсрол соёлын газруудтай хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулан тогтвортой байдлын төлөвлөгөөг хамтран хэрэгжүүлж байна.
Энэхүү тогтвортой байдлын төлөвлөгөөгөөр төсөл дууссанаас хойш орон нутаг бие даан
төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллахаар харилцан тохиролцсон. Төслийн аливаа
үйл ажиллагаа, үр дүнг орон нутгаас дэмжин цаашид тогтвортой ханган ажиллах нь төслийн
хүлээгдэж буй үр дүн байх нь зайлшгүй юм.
Зорилтот аймаг тус бүрт төслийн Удирдах зөвлөл байгуулагдан аймгийн удирдлагуудын
төлөөл УЗ-ийн дарга, гишүүдээр сонгогдон төслийн төлөвлөлт, тайлагналт, үйл ажиллагааны
явцад санал, зөвлөмж өгч ажилладаг нь ХЭХ төслийг орон нутагт амжилттай хэрэгжихэд чухал
нөлөө үзүүлдэг.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЗОРИЛТ 1-ийн хүрээнд
Çîðèëòîò àéìãóóäûí äîòóóð áàéðàíä
õ¿¿õä¿¿ä áèå áÿëäàð, îþóí óõààí, ñýòãýë
ñàíààíû õóâüä ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä
àìüäàðäàã áîëñîí áàéíà
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ЗОРИЛТ 1

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ
Хүүхэдтэй ажилладаг бүхий л байгууллага хүүхэд хамгааллын бодлоготой байх тухай Хүүхдийн
Төлөө Үндэсний Газрын санаачилга дээр үндэслэн Дотуур байранд мөрдөн ажиллах хүүхэд
хамгааллын бодлогын бичиг баримтыг боловсруулан гаргаж Ховд, Баян-Өлгий аймгийн БСГ-ын
дарга нартай хамтарч батлан бүх сумдын дотуур байранд хүргэснээр сургууль, дотуур байрууд
энэхүү баримт бичгийг мөрдөн ажиллаж байна.
Хүүхэд хамгааллын бодлого нь дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Үндэслэл
Бодлогын зîðèëãî/ хамрах хүрээлэл
Тодорхойлолтууд
Зарчимууд
Хориглох зүйл
Ажлын байрны тодорхойлолт
Хүний нөөц
Ёс зүйн гэрээ

Хүүхэд хамгааллын бодлогын зорилго нь:
Дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн бие махбодь,
сэтгэл зүй, оюун санааны сайн сайхан бүрэн бүтэн
байдлыг ханган ажиллах замаар тэднийг хамгаалахад
оршино.
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ЗОРИЛТ 1

ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ТАЛААРХ СУРГАЛТ
Сургуулийн нийгмийн ажилтан, эмч, дотуур байрны багш нарт хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн
талаарх ерөнхий ойлголт өгөх сургалтыг явуулдаг бөгөөд энэ талаарх мэдээллийг төслийн
зүгээс сургууль, дотуур байрны багш, ажилчдад байнга өгч байхыг эрмэлздэг.

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулахад анхаарч шаталсан сургалтуудыг
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран явуулав. Сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багт
дотуур байрны багшийг хамруулах талаар орон нутаг санаачлагатай ажиллаж байна.
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ЗОРИЛТ 1

“ХҮРЭХҮЙН ТУХАЙ ЯРИЛЦЪЯ” ХӨТӨЛБӨР
“Хүрэхүйн тухай ярилцъя” хөтөлбөр нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн аливаа хэлбэрүүдээс
хүүхэд хэрхэн өөрийгөө хамгаалахад сургах зорилготой, АНУ-ын Хүүхдийн Хорооноос гаргасан
сургалтын хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөрийг зохих зөвшөөрлийн дагуу төслийн зүгээс орчуулан
гаргаж үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна.

Тус хөтөлбөр нь бага насны хүүхдэд зориулсан бөгөөд нийт 3 түвшний сургалтын хөтөлбөрийг
агуулсан. Агуулга нь хувийн аюулгүй байдал буюу ахуйн зарим төрлийн осол гэмтлээс сэргийлэх
тухай, хүрэхүйн аюулгүй байдал буюу өөрийн биед нь бусад хүмүүсийн хүрч буй байдлыг ялган
таньж аюултай эсвэл хүсээгүй хүрэлтүүдээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах тухай, өөртөө итгэлтэй
шийдэмгий байх буюу өөрийн татгалзаж буй байдлаа хэрхэн зөв шийдэмгий илэрхийлж сурах
тухай хичээлүүдээс бүрдэнэ.

Энэхүү хөтөлбөрийн бас нэг онцлог нь эцэг эхчүүдийг
хэрхэн татан оролцуулж хүүхдийг сургах үйл явцад
дэмжлэг үзүүлэх арга аргачлалыг багтаасан явдал юм.
Төслөөс хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэглэх талаар дотуур
байрны багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан, эмч нарт
сургалт явуулж улмаар тэд орон нутагтаа дотуур байрны
хүүхдүүдэд хичээл сургалтаа явуулж байна.

Хүрэхүйн тухай ярилцъя хөтөлбөрийг Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газраас дэмжин үндэсний
хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхийг зорин ажиллаж байна.
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ЗОРИЛТ 1

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН БАГЦ
Тус багцад хүүхдийн өндөр хэмжигчтэй жин, халууны шил, даралт хэмжих аппарат, осол
гэмтлийн үед хэрэглэх анхан шатны боолт, хэрэгсэл, эм материалууд орох ба нэг удаагийн
тусламжаар эдгээр зүйлсийг худалдан авч өгснөөр тухайн сургууль, дотуур байр нь цаашид
баяжилт хийж авч явах юм.

Одоогийн байдлаар Ховд, Баян-Өлгий аймгийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулийн бүх дотуур байрыг эрүүл мэндийн анхны тусламжийн багцаар бүрэн хангаад байна.

Мөн сургуулийн эмч нарыг хүүхдийг
осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх,
анхны тусламж үзүүлэх чадваржуулах
сургалтуудад хамруулж байна.
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ЗОРИЛТ 1

ТОГООЧ НАРЫН УР ЧАДВАРЫГ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
Дотуур байрны тогооч нарыг хүүхдэд хэрэгцээт амин дэм шимт бодисыг агуулсан хоол хүснийг
бэлтгэх талаар “Гүн шим” сургалтын төвтэй хамтран хэд хэдэн сургалт зохион байгуулав.

Тогооч нарын сургалтыг зохион байгуулахдаа тухайн сургуулийн захирал нягтлан бодогч,
нярав нарыг хамтад нь сургах нь илүү үр дүнтэй болдог.

Тогооч нарын сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулсны дараа хоолны амт чанар эрс сайжирсныг
дотуур байрны хүүхдүүд бахархан ярьж байна.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЗОРИЛТ 2-ын хүрээнд
Зорилтот аймгуудын дотуур байрны
ажилтнууд хүүхдүүдийг сонсож тэднийг
шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулäàã
áîëñîí áàéíà
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ЗОРИЛТ 2

ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
Дотуур байр нь чадавхжсан хүүхдийн зөвлөлтэй байж түүгээр дамжуулан хүүхдүүд өөрсдийн
дуу хоолойгоо сургууль, орон нутгийн удирдлагад хүргэдэг байхыг төсөл дэмжин ажилладаг.

Дотуур байрны хүүхдийн зөвлөлийг чадавхжуулах сургалтыг төслөөс зохион байгуулахаас
гадна тэднийг идэвхжүүлэх арга хэмжээг хэрхэн явуулах талаар дотуур байрны багш ажилтнуудад
мөн сургалт явуулдаг.
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ЗОРИЛТ 2

ДОТУУР БАЙРНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
Нийт 29 шалгуур,59 дэд шалгуур үзүүлэлт бүхий дотуур байрны өөрийн үнэлгээний аргачлалыг
боловсруулан гаргав. Тус шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд
дотуур байрныхаа нөхцөл байдлыг үнэлэх бөгөөд үнэлгээний үр дүнгээс хамаарч дотуур байр бүр
дараагийн ажлын төлөвлөгөөгөө гарган хэрэгжүүлдэг. Энэхүү үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг
2008 онд БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн дотуур
байрны үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага” дээр үндэслэн боловсруулсан.
24. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎ

Тус үнэлгээний аргачлалыг хэрхэн ашиглах тухай сургалтыг дотуур байрны багш, сургуулийн
нийгмийн ажилтнуудад явуулж гарын авлага, үзүүлэн материалыг тараан өгснөөр тэд орон
нутагтаа тухайн сургалт үнэлгээг өөрсдөө зохион байгуулж хүүхдүүдээр дотуур байрыг үнэлүүлдэг.
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ЗОРИЛТ 2

Дотуур байрны үнэлгээний аргачлалаар хүүхдүүдийн үнэлсэн үнэлгээн дээр үндэслэн муу
үзүүлэлттэй гарсан асуудлууд дээр тухайн сургууль, сум, орон нутгийн иргэд хамтран ажиллаж
үр дүнтэй шийдвэрлэсэн жишээнүүдээс дурдвал:
Ховд аймгийн Ховд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэн дотуур байрны гадна
хашааг барьж өгсөн байна.

Хүүхдийн оролцооны байгууллагууд дутмаг байгаагаас дотуур байруудад хүүхдийн өөрсдийн
оролцоонд тулгуурласан клуб дугуйлангууд байгуулагдсаны нэг нь “Тогооч” клуб юм.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЗОРИЛТ 3-ын хүрээнд
Зорилтот аймгуудын дотуур байрны
хүүхдүүд дотуур байранд зохиогддог чөлөөт
цагийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцäîã
áîëñîí áàéíà
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ЗОРИЛТ 3

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН СУРГАЛТЫН БАГЦ
Хүүхдийн эрхийн анхан шатны мэдлэгийг олгох сургалтын модулийг боловсруулан багц болгон
гаргаж Ховд, Баян-Өлгий аймгийн бүх дотуур байруудад түгээгээд байна.

Энэхүү багц нь дараах хичээлүүдээс бүрдсэн:
Насанд хүрэгчдэд зориулсан

o
o
o
o
o

Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн

эрхийн ерөнхий ойлголт
оролцох эрх
хамгаалагдах эрх
цөлөөт цагаа өнгөрүүлэх эрх
эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх

Хүүхдэд зориулсан

o
o
o
o
o
o

Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн
Хүүхдийн

эрхийн ерөнхий ойлголт
эрхийн тухай Конвенцийн тухай
оролцох эрх
хамгаалагдах эрх
цөлөөт цагаа өнгөрүүлэх эрх
эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх

Хүүхдийн эрхийн сургалтын багцад хүүхдийн эрхийн хялбаршуулсан гарын авлага, сургалтын
гарын авлага, сургалтанд хэрэглэх зурагт үзүүлэнгүүд, хүүхдийн эрх, үүргийг харуулсан зурагт
хуудас, эвлүүлдэг тоглоом, багцыг агуулсан CD болон бусад туслах хэрэгслүүд багтсан.

ХЭХ төсөл нь хүүхдийн эрхийн сургалтын багцыг хэрхэн хэрэглэх тухай сургалтыг дотуур
байрны багш нар, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад явуулж сургагч багшаар бэлдсэнээр тэд
орон нутагтаа тухайн багцыг ашиглан сургалт явуулдаг.
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ЗОРИЛТ 3

ДОТУУР БАЙРНЫ БАГШИЙН ХӨТЛӨХ ДЭВТЭР
Дотуур байрны багшийн хөтлөх дэвтэр буюу журналыг боловсруулан гаргаж Ховд, БаянӨлгий аймгийн нийт дотуур байрны хэмжээнд хэрэглэж байна.
Энэхүү журналын тусламжтайгаар статистик судалгааг хийхээс гадна зохион байгуулсан арга
хэмжээг бүртгэлжүүлж, сурагчдын ирцийн бүртгэлийг хөтлөхөд чухал хэрэгцээтэй дэвтэр болж
чадсан. Мөн дотуур байрны багшид хэрэг болохуйц баримт бичгүүдийг хавсаргаж тэдний
тайлагнах арга зүйг хялбаршуулснаараа давуу талтай.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дэвтэр хөтлөх заавар
Сурагчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл
БДБ 6 маягтийн бүртгэл
Ирцийн бүртгэл
Сургалт хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны бүртгэл
Чөлөөт цагийн үйл ажиллагааны бүртгэл
Сурагчидтай ажилласан багшийн үйл ажиллагаа
Ажиглалт судалгаа
Уулзалтаар ирсэн эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгсөн зөвлөмж
Ололт амжилтын судалгаа
Дотуур байрын үйл ажиллагаа түүнд өгсөн зөвлөмж
Тайлан 4 улирал, жилээр
ЕБС-ийн дотуур байрны үйлчилгээнд тавигдах шаардлага
ЕБС-ын ДББ-ын ажлын байрны тодорхойлолт
ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүй

ДУГААР:___________

СУМ: ____________________________________________
СУРГУУЛЬ: _______________________________________
БАГШИЙН ОВОГ, НЭР: _____________________________
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: _____________________________

201 . . . - 201 . . . хичээлийн жил

201 . . . - 201 . . . хичээлийн жил

ЧӨЛӨӨТ ЦАГИЙН ГАРЫН АВЛАГА

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: _____________________________
БАГШИЙН ОВОГ, НЭР: _____________________________
СУРГУУЛЬ: _______________________________________
СУМ: ____________________________________________

Дотуур байрны хүүхдүүдийн чөлөөт
цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд
нь үндэсний тоглоом наадгай, зүйр
цэцэн үгс, бусад чөлөөт тоглоомуудын
зааврыг багтаасан гарын авлагыг хэвлэн
гаргаж дотуур байрны хүүхэд хөгжлийн
танхимуудад тараав.
ДУГААР:___________
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ЗОРИЛТ 3

ДОТУУР БАЙРНЫ ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ
Төслийн хэрэгжиж буй орон нутгийн бүх дотуур байруудыг хүүхэд хөгжлийн танхимтай байхыг
төсөл дэмжин ажиллаж байна. Хүүхэд хөгжлийн танхим нь хүүхдийн амралт чөлөөт цагийг үр
бүтээлтэй өнгөрүүлэх, тогтмол үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг болдог.

Хүүхэд хөгжлийн танхим нь цагийн хуваарийн дагуу ажилласнаар хүүхдүүд тэгш хүртээмжтэй
үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Ховд аймгийн БСГ-аас хүүхэд хөгжлийн танхимдаа
кабинетын гэрчилгээ олгох ажлыг амжилттай зохион байгуулж дотуур байрны багш нарын
ажлын идэвх санаачилгыг улам нэмэгдүүлж чаджээ.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЗОРИЛТ 4-ийн хүрээнд
Эцэг эхчүүд, сургуулийн удирдлага мөн
холбогдох төр захиргааны удирдлагууд
дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн
нөхцөл байдлыг сайжруулахын òºëºº
àæèëëàäàã áîëñîí áàéíà
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ЗОРИЛТ 4

ЭЦЭГ ЭХИЙН НЭГ ӨДӨР
Дотуур байрны хүүхдийн эрхийг ханган хамгаалахад эцэг эх, олон нийтийн оролцоо чухал юм.
Дотуур байрны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд дотуур байранд нэг өдрийг өнгөрөөж, хүүхдүүдийнхээ өдөр
тутмын амьдралтай танилцан хүүхдүүдтэйгээ хамт чөлөөт цагийн арга хэмжээ зохион байгуулж
оролцдог. Ингэснээр тэд дотуур байрны өдөр тутмын амьдралын талаар илүү мэдээлэлтэй болж
хүүхдүүдийнхээ амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн оролцдог болсон.
Мөн эцэг эхийн нэг өдрийг зохион байгуулах үеэр сургууль, орон нутгийн удирдлага, дотуур
байрны багш, ажилчид хамтран дотуур байрны хүүхдийн орчин нөхцлийг сайжруулахад анхаарах
зүйлсийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулагддаг.
Төслийн зүгээс эцэг эхийн нэг өдрийг хэрхэн зохиох талаар дотуур байрны багш, сургуулийн
нийгмийн ажилтнуудыг арга зүйгээр ханган улмаар сум, сургууль, дотуур байр хамтран орон
нутагтаа энэхүү ажлыг зохион байгуулж байна.

24

ЗОРИЛТ 4

ЗАГВАР ДОТУУР БАЙР
Төсөл хэрэгжиж буй орон нутагт үйлчилгээний хувьд загвар болохуйц дотуур байрыг бий
болгоход дэмжлэг үзүүлж байна. Төслийн хугацаанд эдгээр дотуур байрны сайн туршлагыг бусдад
түгээх ажлыг зохион байгуулж, аймаг бүрт тэргүүний дотуур байр шалгаруулдаг тогтолцоотой
болгохыг зорьж байна.

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ
Төсөл нь зорилтот аймгуудад хэрэгжих хугацаандаа бий болгосон сайн туршлага, бүтээлч
саначилгуудыг үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхийг эрмэлздэг. Төслийн явцад бий болсон
үйл ажиллагаа, үр дүн илүү өргөн хүрээнд хүрч, түгэн дэлгэрэх нь төслийн тогтвортой байдлын
нэг хэсэг юм.
Мөн төслийн хугацаанд үндэсний түвшинд шийдвэрлэх, бодлого гаргах зарим асуудалд
холбогдох яам, агентлагуудтай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх боломжийг эрэлхийлж байна.
Төсөл нь өөрийн үйл ажиллагаандаа бусад байгууллагуудын тэргүүн туршлага, санаачилгыг
нэвтрүүлэн ажиллахыг үргэлж зорьж ирсэн. Төслийн багийн хамт олон болон зорилтот орон
нутгийн холбогдох мэргэжилтнүүд, сургууль, дотуур байрны багш, ажилчдыг хамруулан бусад
аймгууд, мөн ОХУ-ын Алтайн муж улсад туршлага судлах аяллуудыг зохион байгуулаад байна.
Эдгээр аяллуудаас туршлага болохуйц олон сайхан санаачилга, бүтээлч ажлуудыг зорилтот
орон нутагтаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг төслийн багийнхан, хамтрагчид аль аль нь анхааран
ажиллаж байна.
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КАЛЕНДАРЬ
НЛМ Норвегийн Тусламжийн Байгууллага нь ХТҮГ-тай хамтран хүүхдийн асуудал эрхэлсэн
албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдэд зориулан жил бүр тодорхой асуудал агуулгын хүрээнд
календарь боловсруулан гаргаж үндэсний хэмжээнд түгээж ирсэн.

3-ñàð
2-ñàð / February
Äà

Ìÿ
1

Ëõ

Áÿ

4

5

11

12

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

9

10

March 2011

Íÿ

21

8

3

Áà

14

7

2

Ï¿

6
13

28

Õ¯Í ÀÌÛÍ ÕªÃÆÈË,
ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀÌÃÀÀËËÛÍ ßÀÌ

4-ñàð / April
Äà
4

Ìÿ

6

Ï¿

Áà

Áÿ

Íÿ

1

2

3

7

8

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11

5

Ëõ

9

10

06.03.2011
Îëîí óëñûí õ¿¿õäèéí íýâòð¿¿ëãèéí ºäºð
08.03.2011
Îëîí óëñûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð
20.03.2011
Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí òåàòðûí äýëõèéí ºäºð

ÕÓÀÍËÈ 2013 CALENDAR

Õ¿¿õäèéí òºëºº
¯íäýñíèé ãàçàð

ÍËÌ-Ì
Õ¿¿õäèéí ýðõ õºãæèë òºñºë

Õ¯¯ÕÝÄ, ÃÝÐ Á¯ËÈÉÍ ÕªÃÆÈË, ÕÀÌÃÀÀËËÛÍ
ØÈÍÝ×ËÝËÄ ÕÀÌÒÄÀÀ

06.03.2011
International Children’s Day of Broadcasting
08.03.2011
International Women’s Day
20.03.2011
World Day of Theatre for Children and Young People

2015 онд БСШУЯ-тай хамтран гурван байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд, хүүхдийн
эрхийн зарим асуудлыг агуулсан, дотуур байрны хүүхдүүдэд зориулсан анхны календарийг
хэвлэн гаргасан нь хүүхдүүдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэнээрээ онцлог байв.
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“ДОТУУР БАЙР-ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН”
ХОВД АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН
2013 онд “Дотуур байр - Хүүхдийн хөгжлийн орчин” аймгийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион
байгуулав. Энэхүү зөвлөгөөнд Ховд аймгийн сум бүрээс сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан,
эмч, дотуур байрны багш, жижүүр, тогооч, үйлчлэгч, дотуур байрны хүүхдийн төлөөлөл, дотуур
байрны хүүхдүүдийн эцэг эхийн төлөөлөл нийт 180 гаруй төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр
Ховд аймгийн Булган суманд зохион байгуулав.

Зөвлөгөөнд оролцогчдыг мэргэжил, албан тушаалаар нь
ангилан тусдаа бүлгээр хэлэлцүүлгүүдийг өрнүүлсөн бөгөөд тухайн
асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжуудыг Үндэсний, аймгийн, сум
орон нутгийн, сургуулийн түвшинд шийдвэрлэж болох асуудлуудыг
түвшин түвшингээр ангилан гаргав.

Зөвлөгөөнд оролцогчид нь тус тусын мэргэжлийн
дагуу хагас өдрийн чадавхжуулах сургалтанд
хамрагдлаа.
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ДОТУУР БАЙРНЫ БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
БАРУУН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
“Дотуур байр – Хүүхдийн хөгжлийн орчин” Дотуур байрны багш, удирдах ажилтны баруун
бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. 2013 он
Дотуур байрны баруун бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад Ховд, Баян-Өлгий, Увс, ГовьАлтай, Завхан аймгуудын Боловсролын газрын дарга, мэргэжилтнүүд, аймгийн Хүүхдийн төлөө
хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, сургуулиудын захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан,
дотуур байрны багш, ажилтны төлөөллүүд, БСШУЯ-ны төлөөлөл, Хүүхдийн төлөө Үндэсний
Газрын төлөөлөл, НЛМ Норвегийн тусламжийн байгууллагын төлөөлөл зэрэг нийт 100 гаруй
төлөөлөгчид оролцов.
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“ДОТУУР БАЙР-ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН” ДОТУУР
БАЙРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ БАРУУН БҮСИЙН
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРСАН САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БШУЯАМНЫ
ТҮВШИНД ШИЙДВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ:

АЙМГИЙН ТҮВШИНД ШИЙДВЭЛ ЗОХИХ
АСУУДАЛ:

•

Дотуур байрын тогооч нарын ажлын байранд
мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэж,
ажиллах нөхцөлийг тогтоолгох

•

Дотуур байрын ажиллагсдыг шагнаж урамшуулах,
тэтгэлэг, тэтгэмжинд хамруулах асуудлыг судлан
шийдвэрлэх

•

Дотуур байрыг интернетэд холбох, компьютер
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ширээ,
сандал, тоглоом наадгайн хүрэлцээ хангамжийг
нэмэгдүүлэх, сургууль, дотуур байрын тавилга,
тоног
төхөөрөмжийн
үйлдвэр
байгуулах,
судалгаа, хэрэгцээнд тулгуурлан нийлүүлэлт хийх
бодлогыг хэрэгжүүлэх

•

Хөдөөгийн сумдын дотуур байрыг инженерийн
шугам сүлжээнд холбох, халаалтын системийг
шинэчлэх, хэрэглээний цэвэр ус, халуун устай
болгох асуудлыг бодлогоор дэмжих

•

Дотуур байрыг түрээсийн байгууллагуудад
зориулалтын бусаар ашиглуулах, томилолтоор
ажиллаж буй хүмүүсийг байрлуулах асуудлыг
таслан зогсоох

•

Сургуулийн эмч, дотуур байрын багш, ажилчдыг
чадваржуулах,мэргэшүүлэх,сургалтанд хамруулах

•

Дотуур байрын хүүхдэд зориулсан номын сангийн
хүртээмжийг сайжруулах, фонд баяжилт хийх

•

Дотуур байрын үйл ажиллагаанд тавигдах
нийтлэг шаардлагыг мөрдүүлэх, хэрэгжилтэнд
хяналт тавих

•

Багш, ажилчдын ёс зүйд анхаарах, харилцааны
соёлыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

•

Дотуур байрыг компьютер, хувилах машин, өнгөт
принтер зэрэг хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжөөр
хангах,интернетэд холбох, камержуулах асуудлыг
бодлогоор дэмжих

•

Аймгийн Боловсролын газарт дотуур байр
хариуцсан мэрэгжилтэн ажиллуулах

•

Дотуур байранд хүүхэд хөгжлийн стандартын
өрөөг бий болгох, хүүхдийн авьяас чадварыг
нээх, хөгжүүлэхэд материаллаг болон арга зүйн
дэмжлэг үзүүлэх

•

•

Дотуур байрын нэг хүүхдэд ногдох хоолны
зардал, хувьсах зардлыг үнийн өсөлт, бүс нутгийн
онцлогтой уялдуулан жил бүр шинэчлэн тогтоох
Сургуулийн эмч, дотуур байрын багшийн ажлын
ачааллыг харгалзан цалингийн шатлалыг ахиулах,
ээлжийн амралтын хоногийг нэмэгдүүлэх

•

Дотуур байрын үйл ажиллагаанд тавигдах
нийтлэг шаардлага, стандарт, багш, ажиллагсдын
ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн баталж,
мөрдүүлэх

•

Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам, аймгийн
Боловсролын газарт дотуур байрын асуудал
хариуцсан мэргэжилтний орон тоог бий болгох,
хүний нөөцийг бэлтгэх

•

Дотуур байрын хүүхдийн хоолны хэмнэгдсэн
төсвийг дотуур байрны орчинг сайжруулахад
зарцуулах эрхийг сургуулиудад олгох

•

Дотуур байранд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
амьдрах, сурч, хөгжих орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

•

Дотуур
байрын
барилга
байгууламжийн
стандартыг шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх

•

Дотуур байрын тэргүүн туршлагыг үндэсний
технологийн боловсролын санд байршуулах,
түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр сурталчлах

•

Дотуур байрын хүүхдийн хоол болон бусад
зардлаас хэмнэгдсэн төсвийг дотуур байрны
орчинг
сайжруулахад
зарцуулах
эрхийг
сургуулиудад олгох

•

Дотуур байрын багш, удирдах ажилтны үндэсний
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах

•

Дотуур байрын багшийн ажлын дэвтэртэй болгох,
жил бүр шинэчлэх
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•

Сумдын ажлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтэнд
сургууль, дотуур байрыг асуудлыг тусгах

•

Дотуур байрын тэргүүн туршлагыг үндэсний
технологийн боловсролын санд байршуулах,
түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр сурталчлах

•
•

Дотуур байрын багш, удирдах ажилтны үндэсний
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах

•

Дотуур байрыг халуун устай болгох, гэрэлтүүлэг,
цахилгаан монтажны аюулгүй, найдвартай
байдлыг хангах
асуудлыг шийдвэрлэхэд
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

•

Орон нутгийн хөгжлийн сангаас дотуур байрны
үйл ажиллагааг сайжруулах,
хүүхдэд ээлтэй
орчин бүрдүүлэхэд тодорхой санхүүжилтийн
дэмжлэгийг жил бүр үзүүлэх

Сум, сургуулийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны санал зөвлөмжийг орон нутгийн
онцлогтой уялдуулж боловсруулан хэрэгжүүлэх

СУРГУУЛИЙН ТҮВШИНД ШИЙДВЭЛ
ЗОХИХ АСУУДАЛ:

СУМ, ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД
ШИЙДВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ:
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доошгүй удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах,
эрүүлжүүлэх, эрүүл аж төрөх дадал хэвшлийг
олгох, эмчийн үйл ажиллагааг тогтворжуулахад
хяналт тавих

•

Дотуур байрын хүүхдийн хоолны хүнсний
бүтээгдэхүүнийг аж
ахуйн нэгж, хоршоо
байгууллагуудын дунд тендер шалгаруулах
журмаар нийлүүлэх, хүнсний чанар, аюулгүй
байдалд анхаарах, хүнсний байцаагчийн ажлыг
идэвхжүүлэх

•

Дотуур байрыг түрээсийн байгууллагуудад
зориулалтын бусаар ашиглуулах, томилолтоор
ажиллаж буй хүмүүсийг байрлуулах асуудлыг
таслан зогсоох

•

•
•

•

Цэвэр ус, хэрэглээний усны хүрэлцээ хангамжийг
нэмэгдүүлэх

•

Шүдний эмч нарыг сараас доошгүй хугацаанд
сум орон нутагт ажиллуулах, хамтарч ажиллах

•

•

Дотуур байрыг яаралтай тусламжийн хайрцаг,
анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй болгоход
дэмжлэг үзүүлэх

•

•

Дотуур байрны үйл ажиллагаанд төрийн болон
төрийн бус байгууллага, эцэг эх, иргэд, хүүхдийн
оролцоог нэмэгдүүлэх

•

•

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан
ажиллагааг идэвхжүүлэх

үйл

•

•

Дотуур байрыг компьютер, хувилах машин, өнгөт
принтер зэрэг хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжөөр
хангах, интернетэд холбох

•

•

Амьжиргааны түвшин доогуур өрх гэрийн
хүүхдүүдийг дотуур байранд өргөнөөр хамруулах

•

•

Сумын
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
төлөөлөгчдийн
анхаарлыг дотуур
тулгамдаж буй асуудалд хандуулах

Хурлын
байрын

•

•

Дотуур

хоёроос

•

байрын

хүүхдийг

багийн

жилд

•

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай
Монгол улсын хуулийн хүрээнд дотуур байрны
хүүхдийн хоол, бусад бараа
бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг тендерийг жилд 2
удаа ил тод, нээлттэй, шударга, эдийн засгийн үр
ашигтай зохион байгуулах
Сургуулийн захиргаа тогооч нарын гаргасан
хоолны цэсийн дагуу шаардлагатай хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангаж хэвших
Дотуур байрын ажиллагсдыг холбогдох дээд
байгууллагуудын шагналд тодорхойлох, тэтгэвэр,
тэтгэмж, шагнал,
урамшууллын асуудлыг
шийдвэрлэх
Гал тогоонд шаардлагатай төмөр вандан,
хутга, заазуур, халбага сэрээ бусад тоног
төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх
Сургуулийн эмч, дотуур байрны ажиллагсдад
зэрэг, ур чадвар, илүү цагийн нэмэгдлийг ажлын
үр дүнгээр тооцон олгох
Дотуур байрны гэрэлтүүлэг, цахилгаан монтажны
аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах
Амьжиргааны түвшин доогуур өрх гэрийн
хүүхдүүдийг дотуур байранд өргөнөөр хамруулах
Дотуур байрны хүүхдийн хоолны нэр төрлийг
олшруулах, хүнсний технологийн картыг мөрдөж
ажиллах
Сургуулийн эмч,дотуур байрны багш,ажиллагсдын
мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх, чадавхжуулах
сургалтанд хамруулах
Дотуур байрын ажиллагсдын харилцаа,хандлага,
ур чадварыг сайжруулах
Хоолны шим тэжээлийн тэнцвэр, бүтээгдэхүүний
зохилдлого,уургийн нөөцөд анхаарч,бүтээгдэхүүн
сонгох, чанах, боловсруулах, хадгалах үе
шатуудыг технологийн дагуу мөрдөх
Дотуур байрыг компьютер, хувилах машин, өнгөт

ЗОРИЛТ 4

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

принтер зэрэг хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжөөр
хангах, интернетэд холбох
Дотуур байрын ногоон орчныг нэмэгдүүлэн
гадаад тоглоомын талбайг байгуулах
Дотуур байрыг түрээсийн байгууллагуудад
зориулалтын бусаар ашиглуулах, томилолтоор
ажиллаж буй хүмүүсийг байрлуулах асуудлыг
таслан зогсоох
Хүүхдийн эрхийг дээдлэн хүүхэд хамгааллын
бодлогыг хэрэгжүүлэх
Дотуур байрын болон хүүхдийн эд хогшлыг
хамгаалах, техник, тоног
төхөөрөмжийн
ашиглалтыг сайжруулах, шинэ санаачлагыг
өрнүүлэх
Дотуур байрын тохижилтонд эцэг эх,төрийн болон
төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
хөдөлгөөн өрнүүлэх
Хүүхдийн хоолны орц, нормын стандартыг
мөрдүүлэх
Дотуур
байрын
хүүхэд, эцэг
эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалтанд хамруулах, тэдний
харилцаа, хандлагыг өөрчлөх
Цэвэр ус, хэрэглээний усны хүрэлцээ хангамжийг
нэмэгдүүлэх
Дотуур байранд хүүхэд хөгжлийн стандартын
өрөөг бий болгох, хүүхдүүд авъяас чадвараа
нээх, хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлэн хүүхэд бүрийг
хамруулах
“Эцэг эх - хүүхэд - сургууль” түншлэлийн гэрээ
байгуулан хамтран ажиллах
Дотуур байранд эцэг эхийн хяналтын зөвлөл
ажиллуулах
Дотуур байрын хүүхдийг жилд хоёроос доошгүй
удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан эрүүлжүүлэх,
эрүүл аж төрөх дадал хэвшлийг олгох, эмчийн
үйл ажиллагааг тогтворжуулах
Дотоод, гадаад нөөц боломжийг ашиглан
чийрэгжүүлэх өрөөтэй болох
Сурагчдын өөрөө удирдах байгууллагын үйл
ажиллагааг бэхжүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх
Хүүхдийн хөдөлмөрийг ямар ч хэлбэрээр
мөлжихгүй байх
Хоолны хэмнэгдсэн зардлыг зөвхөн дотуур
байрын хэрэгцээнд зориулах
Дотуур
байрны
ажиллагсдын
хөдөлмөр
хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангах
Дотуур байрыг халуун устай болгох асуудлыг
шийдвэрлэх
Дотуур байрын эмийн зардлыг нэмэгдүүлэх
Дотуур байрын хүүхдүүдийг хурдан морь унуулах
асуудлыг хязгаарлах
Дотуур байрын өөрийн үнэлгээг жилд 1 удаа

•
•
•

•

•

тогтмол хийж хэвшүүлэх
Дотуур байрын дотоод журам, ажиллагсдын
ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн
мөрдүүлэх
Дотуур байрын багш, ажилчдыг эрүүл мэндийн
үзлэг, эмчилгээнд тогтмол хамруулах
Дотуур байрын хүүхэд, эцэг эхчүүдийн дунд
жилд хоёроос доошгүй удаа хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж, тэдний саналыг үйл ажиллагаандаа
тусган ажиллах
Улирал бүр эцэг эх, багш, сурагчдаас сэтгэл
ханамжийн судалгаа авч анализ хийх, талуудад
мэдээллэх, судалгааны мөрөөр холбогдох санал
боловсруулан хэрэгжүүлэх
Бусад аймаг, сумдын туршлага солилцох
ажлыг өргөжүүлэх, дотуур байрын багш, хүүхэд
солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТРАН
ШИЙДВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ:

•

Дотуур байрын багш, ажилчдыг мэргэжил
дээшлүүлэх,
чадавхжуулах,
харилцааны
сургалтанд
тогтмол
хамруулах, үндэсний
хэмжээнд туршлага судлуулахад дэмжлэг үзүүлэх

•

Дотуур байрыг хэрэгцээт цахилгаан хэрэгсэл,
угаалгын машин, ус буцалгагч, чийрэгжүүлэлтийн
тоног төхөөрөмж, тоглоом найдгай, зөөлөн эдлэл,
сургалтын гарын авлагаар хангахад санхүүгийн
болон материаллаг дэмжлэг үзүүлэх

•

Хамтарсан сургалт,зөвлөгөөнийг тогтмол зохион
байгуулан шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх

•

Амны хөндийн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг
аймгийн хэмжээнд дахин зохион байгуулах, арга
зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

•

Орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний
мэдээллийн хэрэгслээр дотуур байрын асуудлаар
тогтмол нэвтрүүлэг бий болгох

•

Эцэг эх, иргэд, хүүхэд багачуудад хандсан сургалт,
зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг сурталчилгааг тасралтгүй
зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

•

Ариун
цэврийн байгууламжийн
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

•

Дотуур байрын өөрийн үнэлгээний аргачлалыг
боловсронгуй болгоход арга зүй, санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх

нөхцөлийг
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ЗОРИЛТ 4

САНАЛ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
АНХААРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
“Дотуур байр - Хүүхдийн хөгжлийн орчин” Ховд аймгийн нэгдсэн зөвлөгөөн, Баруун бүсийн
зөвлөгөөнөөс гарсан санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд шат шатандаа анхааран ажиллаж
зарим үр дүнд хүрч байна. Ялангуяа аймаг, сум орон нутаг, сургуулийн түвшинд анхаарах
асуудлын талаар орон нутаг санаачлагатай ажиллан зарим талаар төслөөс дэмжлэг үзүүлэн
шийдвэрлэж буй асуудлууд олон байна.
Үндэсний хэмжээнд буюу БСШУЯ-наас холбогдох асуудлуудад анхаарч шийдвэрлэх
боломжуудыг судлан тодорхой алхмууд хийгдэж байгаа бөгөөд зарим асуудлууд дээр төсөлтэй
хамтран ажиллаж байна.

ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ
Төслийн явцад төслийн үйл ажиллагаа хэвийн,
төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа эсэхэд байнгын
хяналт үнэлгээг түнш, хамтрагч байгууллагуудтай хамтран
хийдэг. Хяналт үнэлгээг орон нутагт тогтмол явуулснаар
төслийн зорилгодоо хүрэхэд цаашид анхаарах зүйлсийн
талаар мэдээлэл цуглуулж үйл ажиллагаандаа тусган
ажилласнаар төсөл илүү үр дүнтэй хэрэгжихэд чухал
алхам болдог.
Мөн орон нутагт хяналт үнэлгээ хийх явцдаа үйл
ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах, мэргэжлийн
чиг үүргээ хэрхэн үр дүнтэй гүйцэтгэх тал дээр нь сургууль,
дотуур байрны багш, ажилчдад зөвлөн туслах үйлчилгээг
газар дээр нь үзүүлэн ажиллахыг эрмэлзэж байна.

32

ЗОРИЛТ 4

ГУДАМЖНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР
Төсөл хэрэгжиж буй Ховд, Баян-Өлгий аймгийн төвийн гудамжинд хүүхдийн эрхийн мэдээлэл
сурталчилгааны самбар байршуулсан.

Дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн эрхийг хангах, тэдний нөхцөл байдлын талаарх мэдээ
мэдээллийг аймгийн төвд байрлах тус самбараар дамжуулан олон нийтэд хүргэж нөлөөллийн
үйл ажиллагаа явуулдаг.
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ЗОРИЛТ 4

ДОТУУР БАЙРНЫ
ХҮҮХДИЙН ӨДӨР ТУТМЫН
ХЭРЭГЦЭЭ...

ДОТУУР БАЙРНЫ БАГШИЙН
ӨДӨР ТУТМЫН АЖИЛ
ҮҮРЭГ...
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ТӨСЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ЗУРГИЙН ЦОМГООС...
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ЗУРГИЙН ЦОМГООС...

Хүүхдийн зөвлөлийн
чадавхжуулах сургалтын
үеэр.

Төслийн багийнхан жилийн
төлөвлөлтийн хуралд

ОХУ-ын Горно-Алтайск
хотын дотуур байрны үйл
ажиллагаатай танилцав.

“Дотуур байр-Хүүхдийн
хөгжлийн орчин” Аймгийн
нэгдсэн зөвлөгөөний үеэр

Сургалтын дараа нэгдсэн
хэлэлцүүлэг хийж,
оролцогчдын үнэлгээг авах
нь чухал

Дотуур байранд ахуйн
үйлчилгээний кабинет
ажиллаж байна.

“Дотуур байр-Хүүхдийн
хөгжлийн орчин”
Баруун бүсийн чуулганы үеэр

Хүүхэд хөгжлийн танхимдаа
хичээлээ давтаж буй хүүхдүүд.
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ЗУРГИЙН ЦОМГООС...

Баян-Өлгий аймгийн
дотуур байрны багш нар
чадавхжуулах сургалтын үеэр

Дотуур байрны багшийн
өдөр тутмын ажлын талаарх
нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэв.

Дотуур байрны үнэлгээний
аргачлалын сургагч багш
бэлтгэх сургалт

Хүрэхүйн тухай ярилцъя
хөтөлбөрийн сургагч багш нар

Төслийн багийнхан төслийн
жилийн зөвлөлдөх уулзалтын
үеэр

Дотуур байрны хүүхдүүд
тамхины хор хөнөөлийн эсрэг
сурталчилгаа хийв

Сум, сургуулийн удирдлагатай
байнга хамтран ажиллаж
байна.

Төслийн 1-р шатны эцсийн
үнэлгээний тайлангийн хурал
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ЗУРГИЙН ЦОМГООС...

Төслийн үнэлгээний хурал
дахь хэлэлцүүлгийн үеэр

Дотуур байрууд туршлага
солилцох үзэсгэлэн гаргав

Төслийн 1-р шатанд
төслийн багийнхан

Сургуулийн захирлууд дотуур
байрны асуудлаар хэлэлцэж
санал солилцож байгаа нь

Сургууль, дотуур байрууд жил
бүр тайлангийн хурлаа хийж
байна

Ховд аймгийн дотуур байрны
багш нар аймгийн нэгдсэн
зөвлөгөөний үеэр

Хүүхдийн эрх үүргийн тухай
Соосой Бөмбөөлэй цуврал
гаргав

Хүүхдийн зөвлөлийг
чадавхжуулах кампанит ажлын
үеэр
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ЗУРГИЙН ЦОМГООС...

Баруун бүсийн зөвлөгөөний
үеэр ТВ нээлттэй хэлэлцүүлэг
нэвтрүүлэг бэлтгэж олон
нийтэд хүргэв

Төслийн хамтрагч нар
зэргэлдээх аймгуудад
туршлага судлах аялал хийв

Жил бүр төслийн зөвлөлдөх
уулзалт зохион байгуулагддаг

Ховд аймгийн БСГ-аас БаянӨлгий аймгийн сургуулийн
захирлуудад туршлагаасаа
хуваалцав

Дотуур байрны багш нар
хүүхдийн эрхийн сургагч
багшаар бэлтгэгдэв

Орон нутгийн хамтын
ажиллагаа нь төслийн
тогтвортой байдлын үндэс юм

Хүүхдийн эрхийн эцэг
эхчүүдэд зориулсан
хялбаршуулсан гарын авлагыг
гаргаж олон нийтэд хүргэв

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан
багт шаталсан сургалтуудыг
зохион байгуулав

39

ГАРЧИГ

Өмнөх үг............................................................................................................. 2
НЛМ-М байгууллагын товч мэдээлэл........................................................... 3
Төслийн ерөнхий мэдээлэл............................................................................. 4
Төслийн үйл ажиллагаа:
Төслийн зорилт 1-ийн хүрээнд.............................................................. 9
Төслийн зорилт 2-ын хүрээнд..............................................................15
Төслийн зорилт 3-ын хүрээнд..............................................................19
Төслийн зорилт 4-ийн хүрээнд............................................................23
Зургийн цомог.................................................................................................35

НЛМ НОРВЕГИЙН
ТУСЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГА

ХҮҮХЭД - БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ

ХҮҮХДИЙН ЭРХ - ХӨГЖИЛ
ТӨСӨЛ
2014-2018

(танилцуулга)

