НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, осол гэмтлээс сэргийлэх ажлын
хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тухай

2021 оны 03 дугаар сарын 15

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр зарим арга
хэмжээний тухай” төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах, НЭМГ-ын А/137 тоот тушаал,
байгууллагын төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны 03 дугаар сарын 01 ны өдрөөс 03 дугаар сарын
14 ний өдрийг дуустал хугацаанд Сувилахуйн албанаас дараах ажлуудыг зохион байгуулж
ажилласан. Үүнд:
1. Сонгинохайрхан салбар:
Сонгинохайрхан салбарын сувилагч, тусгай мэргэжилтэн нар Сонгинохайрхан дүүргийн
нутаг дэвсгэрт орших хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, болон төрөлхийн ДЦП-тэй татдаг
хүүхдийн судалгааг гаргасан ба нийт 12 айлын хүүхдүүдэд асаргаа сувилгааны тусламж
үзүүлж эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгч, гарын авлага боловсруулан тараасан. Мөн хүүхдүүдэд
хэрэгцээтэй хүнсний зүйлээр тусламж үзүүлсэн.

Салбарын
эрхлэгч Б.Айболатад зохион бйгуулах ажлынхаа талаар танилцуулж
мэргэжлийн арга зүйн зөвөлгөө авч ажилласан.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хооллолт, асаргаа сувилгаа” сэдвээр гарын авлага,
зөвлөмж боловсруулан 20 ширхэгийг өнгөтөөр хэвлэн гаргаж эцэг, эхчүүдэд нь өгсөн.
Зарцуулсан өртөг: Нийт =118.000 мянган төгрөг, эх бэлтгэл-6000 төгрөг, 1ширхэг гарын
авлага- 2000 төгрөг, нийт 40,000 төгрөг, хүүхдийн хүнсний тусламж 12х6000=72,000 мянган
төгрөг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нэг удаагийн хооллолт буюу хүнсний тусламж

Үйлчлүүлэгч нараас Засгийн газрын 1111 тоот утсанд сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
үзүүлж зөвлөгөө өгсөнд талархаж талархал өгсөн байна.

2. Төв салбар:
Төв салбарын сувилагч, тусгай мэргэжилтэн нар цуврал зөвлөмж гаргах ажлын хүрээнд
Баянгол дүүрэг , Чингэлтэй дүүрэг , Сүхбаатар дүүргийн 0-10 насны хүүхэдтэй 50-н айл өрх,
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 5 айл өрхөд асаргаа сувилгаа , зөвлөгөө өгч тараах
материал тараасан. Үүнд:
Цэцэрлэг сургуулийн насны хүүхэдтэй гэр бүлд зориулсан цуврал зөвлөмж:
• Ахуйн гэмтлээс сэргийлэх.
• Түлэгдэлт гэж юу вэ?
• Нэгээс дээш насны хүүхэд хахах үед үзүүлэх тусламж.
• Хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдсэн үед үзүүлэх тусламж.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин ,
асаргаа сувилгааны зөвлөмж
• Хүүхдийн асаргаа сувилгаа
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн аюулгүй байдал

3. Чингэлтэй салбар:
Чингэлтэй салбарын сувилагч, тусгай мэргэжилтэн нар Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, осол
гэмтлээс сэргийлэх ажлын хүрээнд:
• “Та хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчинг гэртээ бүрдүүлсэн үү?”,
• “Хахсан үед үзүүлэх яаралтай тусламж” сэдвээр гарын авлага зөвлөмж боловсруулж
өөрийн харъяа дүүргийн нийт 100 айл өрхөд тараан зөвлөгөө өгч ажилласан.
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