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“ХҮҮХДИЙН ЭРХ-ХӨГЖИЛ II” ТӨСЛИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1) ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:
a) Төслийн санхүүжүүлэгч: Норвегийн Засгийн Газрын Норад сан -90%,
Норвегийн Тусламжийн Байгууллага -10%
b) Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага:
Тусламжийн Байгууллага
c) Төслийн нэр:

НЛМ-М

Монгол

дахь

Норвегийн

“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил” төсөл II шат

d) Зорилтод орон нутаг: Ховд, Баян-Өлгий аймаг
e) Зорилтод бүлэг: Анхдагч болон хоёрдогч зорилтот бүлэг
Анхдагч бүлэг:
“Зорилтот аймгуудын сумдын Ерөнхий Боловсролын
сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүд”
Хоёрдогч бүлэг: “Дотуур байрны багш, ажилчид, сургуулийн нийгмийн
ажилтан, эмч, захирал, эцэг эхчүүд, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн
гишүүд”
f) Хөгжлийн зорилго: Дотуур байранд хүүхдийн эрхийг хангахад дэмжлэг
үзүүлэх
g) Зорилтууд: Хүүхдийн Эрхийн Конвенцийн 12, 19, 24, 31-р зүйлд заагдсан
хүүхдийн эрхийг дотуур байранд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Зорилтод аймгуудын дотуур байранд хүүхдүүд бие бялдар, оюун ухаан,
сэтгэл санааны хувьд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдардаг болсон байна.
2. Зорилтот аймгуудын дотуур байрны ажилтнууд хүүхдүүдийг сонсож
тэднийг шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулдаг болсон байна.
3.

Зорилтот аймгуудын дотуур байрны хүүхдүүд дотуур байранд
зохиогддог чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдон болсон
байна.

4. Эцэг эхчүүд, сургуулиийн удирдлага мөн холбогдох төр захиргааны
удирдлагууд дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл
байдлыг сайжруулахын төлөө ажилладаг болсон байна.
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2) ХУРАЛ УУЛЗАЛТ:
“Хүүхдийн Эрх Хөгжил 2” төслийн удирдах зөвлөлийн хурал.
Баян-Өлгий, Ховд аймаг дахь төслийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг 2015 оны 3 дугаар
сард тус бүр зохион байгуулж, хоёр аймагт 2014 онд хэрэгжсэн “Хүүхдийн ЭрхХөгжил 2” төслийн үйл ажиллагааны тайлан, 2015 оны жилийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн
баталсан. Мөн шилдэг дотуур байр шалгаруулах удирдамж болон төслийн тогтвортой
байдлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн, санал авч 5 дугаар сард эцэслэн баталж талууд гарын
үсэг зурсан.

“Хүүхдийн Эрх Хөгжил 2” төслийн зөвлөлдөх уулзалт.
“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил 2” төслийн зөвлөлдөх уулзалтыг жил бүр хийдэг бөгөөд
2015 оны уулзалтыг 12 дугаар сарын 07-08-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион
байгууллаа. Энэхүү уулзалтанд БСШУЯ-ны дотуур байрны асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн, ХТҮГ-ын дэд дарга, ОНХХ-ийн дарга, мэргэжилтэн нар, Японы хүүхдийг
ивээх сан, Дэлхийн зөн байгууллагын төлөөлөл мөн Монгол өрх хүрээлэн, Оюуны
дархлаа ТББ-ын төлөөлөл, Ховд, Баян-Өлгий аймгийн удирдах зөвлөлийн гишүүд
болон төслийн ажилтнууд нийт 32 хүн оролцлоо.
Зөвлөлдөх уулзалтаар “ХЭХ2” төслийн хэрэгжилт, тогтвортой байдлыг хангахад
хамтрагч нарын оролцоо болон “Дотуур байр - Эрүүл, хүчирхийлэлгүй орчин”
зөвлөгөөний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэв. Мөн хамгийн их бодит
өөрчлөлт гарсан хоёр дотуур байрны түүх, шилдэг дотуур байруудын тайланг сонсож,
оролцогчид “Хүүхэд хамгааллын асуудлаар болон хүүхэдтэй ажилладаг
мэргэжилтнүүд, нийгмийн ажилтнуудын ёс зүй”, “Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт”
сэдвээр сургалтад хамрагдлаа. Мөн орон нутгаас ирсэн төлөөллүүд дотуур байранд
тулгамдаж буй асуудлаар телевиз, радио, сайт, сонинд ярилцлага, мэдээлэл өгч, зарим
нь шууд нэвтрүүлэгт орсон нь дотуур байр луу олон нийтийг хандуулах нөлөөллийн
томоохон ажил болсон. Нийт 12 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дотуур байрны асуудлыг
хөндөн ярилцлага, нэвтрүүлэг, мэдээлэл хийгдсэн байна.
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Зөвлөлдөх уулзалт /Улаанбаатар 2015.12.07-08/

Ховд, Баян-Өлгий аймгийн удирдах зөвлөлийн гишүүд

Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр
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3) СУРГАЛТ
“Хүрэхүйн тухай ярилцъя” сургалт
“Хүүхдийн Эрх-Хөгжил 2” төслөөс дотуур байрны хүүхдийн хамгаалагдах
эрхийг хангах зорилтынхоо хүрээнд АНУ-ын Хүүхдийн Хорооноос боловсруулан
гаргасан “Хүрэхүйн тухай ярилцъя” хүчирхийллээс хүүхдүүд хэрхэн өөрийгөө
хамгаалахад суралцах тухай хөтөлбөрийг орчуулан гаргасан тухай 2014 оны тайланд
дурдаж байсан. Энэхүү сургалтын багцын орчуулгыг ХЭҮТ, ХТҮГ-аас хянан
тохиолдуулж, санал зөвлөмжийг тусган хэвлэн гаргасан. Хөтөлбөрийг төслийн
зорилтот аймгуудад сургагч багш нараар дамжуулан дотуур байрны хүүхдүүдэд хүргэж
байна. Баян-Өлгий аймагт 2015 оны 3 дугаар сард сургагч багш бэлтгэх сургалтыг
зохион байгуулж, дотуур байрын багш 39, сургуулийн нийгмийн ажилтан 12, баг,
сургуулийн эмч 26, аймгийн БСГ-ын мэргэжилтэн 1, ХГБХХ-ийн мэргэжилтэн 1 нийт
79 хүн хамрагдсан. Сургагч багш нар орон нутагтаа энэхүү хөтөлбөрийг танилцуулж
дотуур байрны хүүхдүүдэд хуваарийн дагуу сургалт хийж байгаа нь хүүхдүүд аюулгүй
байдлын дүрмийг мэдэж цаашид хэрэгжүүлж сурахад ач холбогдолтой юм.

“Эрүүл хоол-эрүүл хүүхэд” сэдэвт сургалт
Баян-Өлгий аймгийн сум болон багуудын дотуур байрын хүүхдүүдийг эрүүл,
тэжээллэг хоол хүнсээр хангахад холбогдох ажилтан, албан тушаалтнуудад сургалт
нөлөөллөөр дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймгийн сум болон багийн
сургуулийн захирал, нярав, нягтлан, ахлах тогооч, эмч нарыг оролцуулан 2 өдрийн
сургалтыг 2015 оны 8 дугаар сард зохион байгуулж нийт 142 хүн хамрагдлаа.
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Тогооч нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд “Гүн шим” сургалтын
төвийн тэргүүн мастер тогооч Л.Эрдэнэхүүтэй хамтарч ажиллан дотуур байрны тогооч
нарыг практик сургалтаар сургав.
Энэхүү сургалтын үеэр сургуулийн захирал, нягтлан, нярав, эмч нарт сургууль,
цэцэрлэг, дотуур байрны хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчинд тавигдах шаардлага,
хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис илчлэгийн сургалтын
байгууллагад мөрдөгдөх эрүүл ахуйн норм стандарт, эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын
нөхцөлийг шалгах зэрэг чухал сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан. Дээрх
асуудлаар аймгийн БСГ, ЭМГ, МХГ-ын мэргэжилтнүүд мэдээлэл хийж хамтран
ажилласан. ХЭХ2 төслөөс оролцогч нарт хүүхдийн эрх, харилцаа хандлага, багаар
ажиллах тухай болон авилгалын талаар сургалт хийж дотуур байрын хүүхдийн хоолны
асуудалд талуудын үүрэг оролцоо яагаад чухал болохыг хэлэлцүүллээ. Сургалтаас
гарсан үр дүн бол хоолны амт, чанар, орц сайжирсныг дотуур байрын хүүхдүүд хэлж
байсан нь сургалтын үр дүн байлаа.

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн сургалт
“Монгол Өрх” Хүрээлэн, Баян-Өлгий” аймгийн “Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжлийн
хэлтэс”-тэй хамтран 2015 оны 11 дүгээр сард “Хариуцлагатай хамтарсан баг” сэдэвт
сургалтыг сумдын засаг дарга нар болон хамтарсан багийн мэргэжилтнүүдэд явууллаа.
Сургалтыг ХЭХ2 төслөөс санхүүжүүлсэн бөгөөд тус аймгийн сумдын ХХХБ-ийн
гишүүдэд явуулж буй 2 дугаар шатны сургалт юм. 1 дүгээр шатны сургалтыг 2014 онд
явуулсан ба энэ удаагийн сургалтаар хамтарсан багийн гишүүд мэдлэг, ур чадвараа
бататган кэйс дээр ажиллах, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх, цаашид
авах арга хэмжээний талаар гүнзгийрүүлэн сурсан.
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Дотуур байрны ажилтнуудад зориулсан сургалт
“Хүүхдийн Эрх”, “Хүүхдийн нас сэтгэлзүйн онцлог”, “Хүүхэдтэй ажиллах
аргазүй”, “Багаар хамтран ажиллах нь” агуулгын хүрээнд Ховд, Баян-Өлгий аймгийн
бүх дотуур байрны ажилтнуудад 2015 оны 10,11 сард дотуур байранд нь очиж сургалт
зохион байгууллаа. Сургалтанд Баян-Өлгий аймагт 321, Ховд аймагт 276 хүн
хамрагдсан байна.
ХЭХ2 төсөл сүүлийн жилүүдэд сумдад очиж сургалт зохион байгуулаагүй, аймгийн
төвд нэгдсэн сургалтанд орон нутгийн төлөөллүүдээс хамруулж байв. Энэхүү
сургалтын саналыг сургуулийн захиралуудаас хүсэлт тавьж, орон нутгийн хэрэгцээ
шаардлагын дагуу зохион байгуулж оролцогчид идэвхитэй хүлээж авсан.
Сургалтанд дотуур байрын ажилтнууд бүгд хамрагдсанаар багаар ажиллах, хүүхэдтэй
ажиллахад ижил түвшинд мэдээлэлтэй болсон бөгөөд бие биедээ хяналт тавих, мөн бие
биенээ дэмжин ажиллах боломж бүрдсэн.

4) ТУРШЛАГА СУДЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ОХУ-ын Горно Алтайн Бүгд Найрамдах улсад туршлага судлах аялал.
Дотуур байрны асуудлаарх холбогдох бодлого, журам, шаардлага, баримт
бичигтэй танилцахын зэрэгцээ дотуур байрны багш, ажилчид, хүүхдүүдтэй уулзах,
тэдний сайн туршлагаас суралцах, туршлагыг цаашид орон нутаг, үндэсний хэмжээнд
хэрэгжүүлэх зорилгоор ОХУ-ын Горно-Алтайн Бүгд Найрамдах улсад 2015 оны 4
дүгээр сарын эхээр ХЭХ2 төслийн баг Ховд, Баян-Өлгий аймгийн хамтрагч нартай
туршлага судлах аялалд оролцсон. Нэвтрүүлж болох сайн туршлага, ололт амжилтаас
дурьдвал:
-

Дотуур байр бүрт нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч ажилладаг. 25 хүүхэд
тутамд нэг багш байх ёстой гэсэн норматив байдаг ба хүүхдүүийн нас,
эрүүл мэндийн асуудлаас хамааран энэ тоо нь янз бүр байдаг байна.

-

Эрүүл ахуйн тусгайлсан шаардлагын дагуу дотуур байр бүр эмчтэй, эмчийн
үзлэгийн өрөө, анхан шатны эмчилгээ хийх, хэвтрийн дэглэм сахих
тасагтай. Эм, тариа хадгалах тусгай шүүгээтэй.

-

Дотуур байр нь тавилга тохижилт сайтай. Өрөөний хангамж, ариун
цэврийн байгууламжууд нь хангалттай түвшинд баригдсан. 3-4 тасгийн
дунд нэг ариун цэврийн өрөө ногдож байна.
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-

Хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг өнгөрүүлэхэд чиглэсэн гар урлал, оёдол, зураг гэх
мэт олон сургалт дугуйлангууд дотуур байранд ажилладаг. Эдгээр
дугуйлангуудын материаллаг баазыг маш сайн бүрдүүлж, сурах орчинг
сайтар тохижуулсан бөгөөд хүүхдүүдийн бүтээлээр дотуур байрны орчинг
бүхлээр нь тохижуулсан байна.

-

Хүүхдийн нөөц хувцас хэрэглэлүүдийг агуулдаг тусдаа өрөөтэй. Мөн аюулгүй
байдлын үүднээс хувийн цахилгаан хэрэгслүүдийг багшийн өрөөнд хураан авч
хэрэгтэй үед нь хэрэглүүлдэг. Өрөө танхимуудын цахилгааны разеткыг бага
ангийн хүүхэд хүрэхээргүй өндөрт байрлуулсан байв.

-

Орох гарах тэмдгүүдийг коридорт ойлгомжтой байрлуулсан, галын аюулгүй
үеийн гарцыг сайтар тэмдэглэж, хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар аюулгүй
алхмуудыг харуулсан зурагт хуудсуудыг байрлуулсан. Аюулгүйн гарцын
өмнөх гэрэл байнгын асаалттай байдаг. Бүрэн камержуулсан ба үүдний
жижүүр нь хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж байна.

-

Хүүхдүүдийн цагаан хэрэглэл угаах болон индүүдэх тусгай өрөөтэй. Нэг
хүүхдэд 3 ээлжийн цагаан хэрэглэл ногддог.

-

Угаалгын өрөө нь агааржуулалтын тусгайлсан системтэй. Хувцас хатаах
болон индүүдэх тусдаа өрөөтэй.

-

Тасаг бүрт шал угаах шалны мод болон алчуур оногддог, гэхдээ тусдаа
өрөөнд хадгалдаг ба хүүхдүүд өөрсдөө өрөөгөө цэвэрлэдэг.

-

Охидын ариун цэвэрт зориулсан тусгай өрөөтэй.

-

Хүүхдүүд чөлөөт цагаа өнгөрүүлдэг нээлттэй, хаалгагүй танхимуудтай
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Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Согог багийн Ойгор дунд сургуульд туршлага
судлав.
ХЭХ2 төслийн ажилтнууд 2015 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Баян-Өлгий
аймгийн Улаанхус сумын Ойгор дунд сургуулийн дотуур байранд туршлага судлалаа.
Уг дотуур байр нь хэдийгээр багийн дунд сургууль ч гэсэн бусад дотуур байруудад
нэвтрүүлэхээр туршлага, ололт амжилт арвин байв. Үүнд:
-

Дотуур байрын ажилтнууд нь өөрсдийн санаачлагаар дотуур байрны
тасгуудыг тохижуулсан нь хүүхдүүд ая тухтай амьдрах орчин бүрдсэн.

-

Сургуулийн удирдлага нь санаачлага, зүтгэл сайтай ажилладаг нь гадны
дэмжлэгтэйгээр ногооны талбай, зоорь, худаг, хүлэмж, чулуун хашаа
зэргийг барьж байгуулж дотуур байрны хүнсний хэрэгцээг өөрсдийн хүчээр
хангах боломж бүрдүүлж чадсан зэргээр харагдаж байв.

-

ХЭХ2 төслөөс зохион байгуулсан сургалт, үйл ажиллагаанд дотуур байрны
багш, ажилтнууд хамрагдсанаар мэдлэг, ур чадвар нь дээшилж, шинэ санаа,
санаачлагыг өрнүүлж ажилладаг болсон. Мөн тэдний хүүхэдтэй ажиллах
харилцаа, хандлагад өөрчлөлт орсон бөгөөд энэ нь төслийн үр нөлөө гэж
тус сургуулийн удирдлага дүгнэн ярьж байсан.

-

Тус багийн удирдлагууд, ард иргэд, эцэг эх дотуур байрт байнга анхаарал
хандуулж дэмжин тусалдаг нь ажиглагдсан бөгөөд энэ нь сургуулийн
захирал, дотуур байрын багш, ажилчдын идэвх зүтгэлтэй холбоотой юм.

Үүнээс гадна Ховд, Баян-Өлгий аймгийн БСГ-ын мэргэжилтнүүд Архангай,
Өвөрхангай аймгуудад хэрэгжиж буй Хүүхдийг Ивээх сангийн дотуур байрны
чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судалсан. Мөн төслийн
зөвлөх, нөлөөлийн ажилтан нар Сүхбаатар аймагт хэрэгжиж байгаа бага насны хүүхдэд
сургуулийн өмнөх боловсролыг гэрээр олгох төслийн туршлагатай танилцлаа.
Дээрх туршлага судлах аялалуудаас олон сайхан санаа, бүтээлч ажлыг зорилтот
аймгууд орон нутагтаа хэрэгжүүлэх боломж байгаа бөгөөд зарим туршлагуудыг дотуур
байруудад хэрэгжүүлэх чиглэл, зөвлөмж өгсөн.
Туршлага судлах аялалд оролцсон хамтрагч нарын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсгийг
хоёр аймагт байгуулж шилдэг дотуур байр шалгаруулах журам, шалгуур үзүүлэлтийг
боловсруулахдаа сайн туршлагуудаас оруулж санал солилцон баталж Ховд, Баян-Өлгий
аймгуудын дотуур байруудад хүргүүлсэн.
Энэхүү ажлын хүрээнд дотуур байрууд бүтээлчээр ажиллаж, сайн туршлага, шинэ
санааг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь шилдэг дотуур байр шалгаруулах ажлын үеэр харагдаж
байлаа.
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5) ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ӨРӨӨНИЙ ДЭМЖЛЭГ
ХЭХ2 төсөл хүүхдийн чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд дэмжлэг болгон
дотуур байр бүрт хүүхэд хөгжлийн өрөөг бий болгохыг зорьж зорилтот аймгуудын
бүхий л дотуур байрууд энэхүү өрөөг байгуулан шаардагдах эд хөрөнгө,
хэрэглэгдэхүүнийг орон нутаг, төслийн зүгээс хангаж байна. Хүүхдэд үйлчилгээ
үзүүлэх тодорхой шаардлага хангасныг батлаж эрх бүхий байгууллагаас энэхүү хүүхэд
хөгжлийн өрөөнд кабинетийн гэрчилгээ олгодог. Ховд аймгийн хувьд 2015 онд 5
дотуур байрын хүүхэд хөгжлийн өрөө кабинетийн гэрчилгээ авсан бөгөөд 17 дотуур
байрнаас 13 нь гэрчилгээ аваад байгаа юм. 2016 онд үлдсэн 3 байрны хүүхэд хөгжлийн
өрөөг кабинетийн гэрчилгээтэй болгохоор зорьж байна.
Баян-Өлгий аймгийн хувьд 25 дотуур байрын хүүхэд хөгжлийн өрөөнд дэмжлэг
үзүүлж 39,6 сая төгрөгийн спортын хэрэглэгдэхүүн, сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, ном
гарын авлага, гар урлалын багаж, хэрэгсэл худалдан авч нийлүүлсэн байна. 2016 онд
үлдсэн 17 дотуур байрны хүүхэд хөгжлийн өрөөнд дэмжлэг үзүүлэх юм. Орон нутгаас
хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг хангасны дараа кабинетийн гэрчилгээ олгох ажил эхэлнэ.
Хүүхэд хөгжлийн өрөө бол дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн чөлөөт цагаа зөв
өнгөрүүлэх, хөгжин төлөвших орчин бөгөөд үүд хаалга нь тэдэнд байнга нээлттэй байх
газар юм. Тийм учраас дотуур байрын багш, ажилчид өөрсдийн мэдлэг, чадварт
тулгуурлан энхүү танхимаар дамжуулан хүүхдүүдэд дугуйлан, клуб хичээллүүлж
байгаа нь тэдний чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлж байна.
Хүүхэд хөгжлийн өрөөний чөлөөт цагийн үйл ажиллагааны тоглоомуудаас....
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6) “ДОТУУР БАЙР- ЭРҮҮЛ, ХҮЧИРХИЙЛЭЛГҮЙ ОРЧИН” ЗӨВЛӨГӨӨН
Дотуур байранд хүчирхийлэлгүй орчин бүрдүүлэх, хүүхдийн эрүүл мэндийг
хамгаалахад орон нутгийн оролцоо, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 8
дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд “Дотуур байрэрүүл хүчирхийлэлгүй орчин” зөвлөгөөнийг аймгийн ЗДТГ, БСГ, “Хүүхдийн ЭрхХөгжил 2” төсөл хамтран амжилттай зохион байгууллаа.
Зөвлөгөөнд Ховд, Баян-Өлгий аймгийн ЕБС-ийн захирал, сургуулийн нийгмийн
ажилтан, эмч, дотуур байрын багш, тогооч, жижүүр, үйлчлэгч нарын төлөөлөл болон
аймгуудын БСГ, ХГБХХ-ийн мэргэжилтэнүүдийн төлөөлөл нийт 101 хүн оролцсон.
Түүнчлэн БСШУЯ, ХТҮГ, “Монгол Өрх” хүрээлэн ТББ-ын төлөөллүүд урилгаар
оролцон боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын асуудлаар мэдээлэл хийж,
хэлэлцүүлэг үйл ажиллагаанд оролцон оролцогч нарт санал зөвлөмж өгөхөөс гадна
үндэсний түвшинд анхаарч хэрэгжүүлэх зөвлөмж боловсруулахад санал бодлоо
хуваалцав.
Зөвлөгөөний үеэр Ховд аймгийн Зэрэг, Дөргөн, Эрдэнэбүрэн, Баян-Өлгий аймгийн
Улаанхус сумын Ойгор дунд сургуулиуд туршлага солилцох илтгэл тавьж өөрсдийн
тэргүүн туршлагаасаа хуваалцсан нь бусад дотуур байрын ажилтнуудад хэрэгтэй
мэдээлэл болсон.
Зөвлөгөөнөөс дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах
асуудлыг чухлаар авч үзэн хүүхэд хамгааллын асуудлыг шат шатанд чанартай
хэрэгжүүлэх тухай санал зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох газар, байгууллагуудад
хүргэлээ.
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРСАН САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР:
-

Хүүхдийн санал бодлоо илэрхийлэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд орон нутаг,
сургуулийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн санал гомдлыг авдаг, барагдуулдаг
журам, тогтолцоотой байх

-

Хүүхдийг хүчирхийлэл, аливаа гадны муу нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалах чадвар,
эрүүл ахуй, зан үйлийн зөв дадал хэвшилд сургахад багш, ажилчдын зүгээс
анхаарч ажиллах, хүүхдийн нууцлалыг хадгалах, нууц алдагдахтай холбогдсон
хариуцлагыг холбогдох дүрэм журамд тодорхой оруулах
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-

Сурагчдын дотуур байранд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин
нөхцлийг бүрдүүлэх

-

Хүүхдийг аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөгөөтэй
зохион байгуулах

-

Сургууль дотуур байрны орчинд хүчирхийллийн эсрэг сургалт сурталчилгааны
ажлыг тогтмолжуулах

-

Эцэг эхийн болон байрны сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

-

Дотуур байрын ажилтнууд сум орон нутгийн удирдлагууд болон Хүүхэд
хамгааллын хамтарсан багтай хамтран хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр
ажлуудыг зохион байгуулах

-

Сургууль-эцэг эх хамтран ажиллах боломжийг дээшлүүлж эцэг эхийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд эцэг эхийн дэмжлэг туслалцааг авдаг
байх

-

Эцэг эхчүүдийн хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг
дээшлүүлж сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах

-

Хүүхэд нэг бүрт хувийн хэрэг нээн хөтөлж байх

-

Дотуур байрын багш ажилчид, хүүхдийн ёс зүйн ойлгомжтой, товч тодорхой
дүрэмтэй байж мөрддөг байх

-

Дотуур байранд дэмжлэгийг авахад олон нийтийг татан оролцуулах

-

Хүүхдүүдтэй ганцаарчлан уулзах, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, бүлгийн
уулзалт ярилцлага явуулдаг дотуур байрны өдөр тутмын цагийн хуваарийг
батлан мөрдүүлэх

ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД /АЙМАГ, СУМ/:
-

Сумдын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
сурагчдын дотуур байрт хүрч ажиллахад анхаарах

-

Дотуур байранд ажилладаг ажиллагсдын сэтгэлгээ болон хандлагыг өөрчилж
сайжруулах

-

Хүүхэд нэг бүрт хүрч ажиллах нөхцөл боломжийг бий болгох

-

Дотуур байрын ажилчдын үүрэг хариуцлагыг оновчтой тодорхойлсон ажлын
байрны тодорхойлолтыг батлан мөрдүүлж дотуур байрны багш, ажилчдын
тайлан тавьдаг, үнэлдэг тогтолцоог бий болгох, мөрдүүлэх

-

Дотуур байрын багш нь нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, багш (бага ангийн
багш) мэргэжлийн байх, жижүүр нь хүүхэдтэй ажиллахад бэлтгэгдсэн
мэргэжилтэй байх талаар ажлын байрны тодорхойлолтод тусгах

-

Дотуур байрын ажилтнуудын бүтээлч санаачлагатай байдлыг хөхиүлэн
дэмжих

-

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн 5-оос доошгүй хувийг сурагчдын
дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих,
хамгаалагдах, оролцох эрхийг хангагдах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд зарцуулдаг
болох
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БОДЛОГЫН ТҮВШИНД /БСШУЯ,ХТҮГ/:
-

Үндэсний хэмжээнд Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөр боловсруулан
хэрэгжүүлэх

-

Дотуур байрны засвар үйлчилгээ, дулаан хангамжийн төсвийг нэмэгдүүлж
шаардлагатай түвшинд байлгах, дулааныг жил бүрийн 10-р сарын 1-нээс
эхлүүлдэг байх, дулаан алдагдлыг бууруулах засвар үйлчилгээг хийх

-

Дотуур байртай холбогдсон зардлын төсвийг сургуулиас тусад нь төсөвлөн
зарцуулдаг байх тогтолцоог бий болгож мөрдүүлэх

7) ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ
Дотуур байруудад хэрэгжиж буй төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд
чиглэсэн хяналт, үнэлгээг Ховд, Баян-Өлгий аймгийн БСГ, ХГБХХ-тэй хамтран 3, 10
дугаар саруудад хийж, орон нутаг, сургууль, дотуур байранд заавар чиглэл өгч зөвлөн
тусалж ажиллалаа.
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Ховд аймгийн 13 суманд, Баян-Өлгий аймгийн 15 сум багийн 16 дотуур байранд
хүрч ажилласан бөгөөд сумдын ТГ-ын дарга, сургуулийн захирал, дотуур байрын багш,
ажилтнууд, хүүхдүүдтай уулзаж дараах чиглэлээр хяналт, үнэлгээ хийлээ. Үүнд:


Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт



Дотуур байрны өөрийн үнэлгээний хэрэгжилт



ХЭК-ийн сургалт



Дотуур байрын багшийн журнал хөтлөлт



Хүүхэд хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа



Сургуулийн нийгмийн ажилтны ажил үйлчилгээ



Сургуулийн эмчийн дотуур байранд чиглэн ажиллаж буй байдал



Үндэсний зөвлөлдөх уулзалтаас гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилт



Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагаа



ХГБХХ-ээс өгсөн санал зөвлөмжийн хэрэгжилт

Дээрх үйл ажиллагаануудын хэрэгжилт болон үр дүн сум бүрт харилцан адилгүй
байгаа бөгөөд түүнд тулгуурлан газар дээр нь зөвлөмж өгч, хамтран ажиллаа. Ховд
аймгийн хяналт, үнэлгээний багт Эрдэнэбүрэн, Дөргөн сумын дотуур байрын багш,
Дуут сумын сургуулийн нийгмийн ажилтан нар оролцож өөрсдийн туршлага, үйл
ажиллагаанаасаа сумуудад хуваалцаж, зааж сургаж зөвлөн туслах багаар ажилласан нь
онцлог байсан бөгөөд үр дүнтэй байлаа.
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8) БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“ЗАГВАР ДОТУУР БАЙР”
ХЭХ2 төсөл 2015-2018 оныг дуустал жил бүр нэг загвар дотуур байрыг Ховд,
Баян-Өлгий аймагт бий болгохыг зорьж байна. Өмнө нь дурьдсанчлан ОХУ-ын Горно
Алтайн Бүгд Найрамдах улсын дотуур байрны Монгол улсад хэрэгжиж болохуйц сайн
туршлагууд болон БСШУЯ-аас шинэчлэн боловсруулсан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
шаардлагатай холбоотой стандартын үзүүлэлтүүдээс оруулсан Загвар дотуур байрны
шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан сумуудад хүргүүлж оны сүүлээр шалгарууллаа.
Энэхүү үйл ажиллагааны гол зорилго бол дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн
эрүүл аюулгүй орчинд ая тухтай амьдрах, сурч хөгжих, төлөвших, үндсэн эрхийг
хангасан таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэн, идэвхи санаачлагатай ажиллаж байгаа
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, ёс суртахууны эерэг төлөвшилтэй дотуур байрны хамт
олон, дотуур байрыг шалгаруулах, алдаршуулах, үйл ажиллагааг нь олны хүртээл
болгоход оршиж байгаа юм.
Шалгуур үзүүлэлтийг хангахад ойрхон байгаа Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн,
Дөргөн сумын дотуур байр, Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Ойгор дунд
сургуулийн дотуур байруудыг шилдэг дотуур байраар сонгон загвар дотуур байр
болоход нь төслөөс дэмжлэг үзүүлж байна.
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН АЯН /Ховд/
Орон нутаг дахь хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх
иргэдэд ХХХБ-ийн талаар мэдээлэл өгөх зорилго бүхий үйл ажиллагааг зохион
байгуулж явуулахад ХЭХ2 төслийн зүгээс санхүүгийн болон аргазүйн дэмжлэг үзүүлэн
ажиллалаа. Энэхүү аяны хүрээнд Ховд аймгийн бүх сумдын ХХХБ иргэд олон нийт рүү
чиглэсэн хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр сургалт, олон нийтийн үйл
ажиллагаануудыг зохион байгуулан явууллаа.
ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ
2015 онд хэрэгжсэн үйл ажиллагааны үр дүнгээ дүгнэх, хүндрэл бэрхшээл,
түүнийг шийдвэрлэх арга замаа хэлэлцэх, сайн туршлагаасаа харилцан суралцах
зорилтуудын хүрээнд Ховд болон Баян-Өлгий аймагт тайлангийн хурлыг зохион
байгуулсан. Ховд аймагт сургуулийн захирал, дотуур байрын багш нар оролцсон бол
Баян-Өлгийн аймагт сургуулийн захирлууд тайлангийн хуралд оролцсон.
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Тайлангийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүнд:
1. Дотуур байрын өөрийн үнэлгээ
2. Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг
3. Хүүхдийн эрхийн конвенцийн сургалт
4. Чөлөөт цагийн танхим, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа
5. Эцэг эхийн нэг өдөр
6. “Хүрэхүйн тухай ярилцья” хөтөлбөрийн сургалт
7. Насанд хүрэгчид, хүүхдүүдээс цуглуулсан бодит өөрчлөлтийн түүх
8. Сумдад хийсэн хяналт үнэлгээний үеэр сумдад өгөгдсөн зөвлөмж, түүний
мөрөөр хийсэн ажлаа тус бүр хэлэлцэн санал бодлоо хуваалцаж, үр бүтээлтэй
хуралдлаа.
Хурлын үеэр багаар ажиллах, салбар дундын хамтын ажиллагаа сэдвээр захиралуудад
сургалт хийгдсэн.
НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД


Дотуур байрын багшийн ажлын байрны үнэлэмжийг дээшлүүлэх, хүүхдийн
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчин нөхцлийг сайжруулах, дотуур байрны хүүхдийн
хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нотолсон судалгааны баримт
бичгийг хэвлэн гаргаж түгээж байгаа бөгөөд өдөр тутмын сонинд асуудал
хөндсөн нийтлэл хэвлүүлэв.



Дотуур байран дахь хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрүүл мэндийг асуудал,
түүнтэй холбогдуулан зохион байгуулсан Зөвлөгөөний санал зөвлөмж зэргийг
орон нутаг, үндэсний хэмжээнд сурталчлах ажлыг өдөр тутмын сонин хэвлэл,
олон нийтийн сүлжээ, гудамжны самбар зэргийг ашиглан зохион байгуулж
байна.



Дотуур байрны үйлчилгээний орчин нөхцлийг сайжруулахад талуудын
оролцооны талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ТВ, сонин хэвлэл, мэдээллийн
цахим сүлжээгээр сурталчлав.



БСШУЯ-тай хамтран дотуур байрын багшийн хөтлөх дэвтрийг үндэсний
хэмжээнд түгээх ажлыг зохион байгуулж байна. Энэхүү дэвтэр нь дотуур
байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөх, хянах, удирдахад дотуур байрын
багшид туслах дэвтэр юм.



НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн конвенцийн өдрийг тохиолдуулан НҮБ-ын
Хүүхдийн сан, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ, Японы хүүхдийг ивээх сантай
хүүхдийн эрхийг түгээн сурталчлах кампанит ажлыг зохион байгуулахад
хамтран оролцов.



Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хүүхэд хамгааллын
тухай хуулийн төслийг УИХ-аар батлуулахад нөлөөлөх хүүхдийн эрхийн
байгууллагуудын эвсэлд нэгдэн нөлөөллийн үйл ажиллагааг хамтран зохион
байгуулж байна.



Ховд аймгийн БСГ-ын сайн туршлагын номыг хэвлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн
ажиллав.
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Дотуур байрны үлгэрчилсэн төлөвлөгөөний загварыг БСШУЯ-тай хамтран
боловсруулж үндэсний хэмжээнд санал авах ажлыг зохион байгуулсан ба
загварыг сурталчилсан ханын календарийг хэвлэн гаргаж түгээж байна.



Төслийн зүгээс хэвлэн гаргаж байсан “Ууртай хүн”, “Хүүхэд хүмүүжл ийн эерэг
аргууд” зэрэг ном гарын авлагыг монгол, казак хэл дээр дахин хэвлүүлж БаянӨлгий аймагт төслийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байна.

2015 онд “Хүүхдийн Эрх-Хөгжил 2” төсөл Ховд, Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан
бүхий л үйл ажиллагаанд нийт 160,000,000 төгрөгийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг
хийсэн байна.

“ХҮҮХДИЙН ЭРХ ХӨГЖИЛ II” ТӨСӨЛ
2015 ОН
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