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ХЭСЭГ 1: ХҮҮХЭДТЭЙ ЗҮЙ БУСААР
ХАРЬЦАХ ЯВДАЛ, ТҮҮНИЙ ХЭЛБЭРҮҮД
Хүүхэд хамгаалал:

Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцод зааснаар хүүхдийг
бие бялдар, сэтгэл зүйн хувьд бүхий л хэлбэрээр
дарамтлах, доромжлох, сөргөөр ашиглах, хайр халамжгүй
орхих, зүй бусаар хандах, хэрцгийгээр харьцах, албадан
хөдөлмөрлүүлэх, бэлгийн хүчирхийлэл дарамтанд
оруулах зэрэг бүхий л үйлдлийг ерөнхийд нь олон улсын
практикт хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдал гэж нэрлэдэг.
Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдал, түүнийг таних нь
Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдал гэдэг нь хүүхдийн төрөлхийн болон хуулиар
тогтоосон эрхээ эдлэх хэрэгцээг хязгаарлаж, өөрийгөө буюу бусдыг хүндэтгэдэг
бие хүн болж төлөвших, хөгжихөд нь саад болсон сэтгэл зүйгээр, биеийн хүчээр,
бэлгийн харилцаагаар, үг хэлээр, үл хайхарч шоовдорлох замаар сэтгэл санаа, бие
махбодод хор нөлөө, гэмтэл учруулж болохуйц, эсвэл учруулсан аливаа үйлдлийг
хэлнэ1. Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдал гэдгийг бие махбодын хүчирхийлэл, бэлгийн
хүчирхийлэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах явдал гэсэн дөрвөн үндсэн хэлбэрт
хуваан ангилна (Crosson-Tover, 2005, Scannapieco & Connel-Carrick, 2005, С.Энхтуяа,
2009).
Хүүхдийн бие махбод, эрүүл мэнд, сэтгэл санаа ба оюун ухаанд үзүүлэх
дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн шууд нөлөөг цаг хугацааны хувьд богино ба урт
хугацааны үр дагавар гэж хоёр хувааж үздэг. Богино хугацаанд үзүүлэх үр дагавар
нь ихэвчлэн хүүхдийн оюун ухаан, танин мэдэхүйн чадвар буурах,
бусадтай харилцах харилцаа сөрөг, догшин ширүүн болох, өөртөө
итгэлтэй байдал нь буурахад хүргэдэг ажээ (Kurtz Gaufin, Howing,&
Wadarski, 1993; Malinovsky –Rummell & Hansen,1993; and Briere,
Berliner, Burkley, 1996). Тухайлбал, энэ тухай Давид Колко (1996)гийн бичсэнээр хяналтын бүлэгтэй хийсэн туршилтуудын явцад бие
махбодын хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийн танин мэдэхүй ба хэл
ярианы чадвар хязгаарлагдмал болох, аливаа зүйлд санаачлагатай
хандах сэдэл буурах үзэгдэл хяналтын бүлгийн бусад хүүхдүүдтэй
харьцуулахад илүү их илэрсэн байна. Гэхдээ хүүхдийн танин мэдэхүйн
үйл ажиллагаа нь хүүхдийн өсөн хөгжих орчин, түүнийг асрах
асаргааны чанартай шууд холбоотойг судлаач онцлон тэмдэглэсэн
байдгийг энд дурьдах нь зүйтэй (Briere, Berliner, Burhkley, 1996).
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Хүүхэд бүр аливаа хүчирхийллээс ангид аюулгүй орчинд өсч хөгжих эрхтэй
гэж Нэгдсэн Үндэстний байгууллага (НҮБ)-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод
(ХЭК)-д заасан. Хүн бүрийн эдлэх ёстой үндсэн эрхүүдийн нэг болох аюулгүй
байдлаа хамгаалуулах эрх нь хүүхдийн хувьд хамгийн
чухал эдлэх ёстой эрх мөн. Монгол Улс НҮБ-ын ХЭК-д
1990 онд эхний хорин улсын тоонд багтан нэгдэн орсон
бөгөөд ХЭК-ийн бүхий л заалтууд, ялангуяа хүүхэд
бүрийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, нийгмийн амьдралд
оролцох эрхийг хангах эрхүүдтэй салшгүй холбоотой
хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг хангах үүргийг НҮБ болон
олон улсын өмнө хүлээн зөвшөөрсөн.

С.Энхтуяа, Хүүхэд хамгааллын үндэс, УБ 2009, 28х
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Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдлын урт хугацаанд үзүүлэх хор нөлөө нь хүүхэд тамхи,
архи болон бусад төрлийн мансууруулах бодис хэрэглэх, хоолны дуршил өөрчлөгдөх
ба алдагдах, хэт таргалах, насанд хүрсэн хойноо хэн нэгэнтэй дотно харилцаанд орохоос
эмээх, бэлгийн олон хавьтагчтай болох, биеэ үнэлэх, хүчирхийлэл, дарамтын хохирогч
болох, эсвэл өөрөө хүчирхийлэл дарамт үйлдэх, амиа хорлох зэрэг байдлаар илэрдэг
гэж cудлаачид тодорхойлсон байна.
ХҮҮХЭДТЭЙ ЗҮЙ БУС ХАРЬЦАХ ХЭЛБЭРҮҮД
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Бие махбодын хүчирхийлэл
Хүүхдийн бие махбодын хүчирхийллийг явцуу болон өргөн хүрээнд тодорхойлсон
байдаг. Хүүхдийн бие махбодод шууд халдахыг хүчирхийлэл гэж авч үзэхийг явцуу
хүрээнд тодорхойлсон гэж үздэг бол хүчирхийлэл хүүхдийн хэвийн хөгжилд саад болох
олон талт нөлөөг авч үзэхийг өргөн хүрээнд тодорхойлсон гэж
үздэг байна. Сичитти, Ризлей нар хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн
шалтгааныг тайлбарлахдаа хүчирхийлэл бүхий үйлдлийн мөн
чанар, хүчирхийлэл үйлдэгч, хүчирхийлэл үйлдэхэд хүргэсэн
нөхцөл байдал зэргийг багтаасан бол (Zigler & Hall, 1989) Тайлор
(2001) энэ тодорхойлолт дээр нэмж нийгэм, соёлын хүчин зүйлсийг
багтаан авч үзсэн байдаг. Ингэж тодорхойлолтыг олон янзаар авч
үзэх нь тухайн улсын соёл, хүн амын дунд бие махбодын шийтгэл
ба хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрөх ба эс зөвшөөрөх хандлага,
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар баримтлах бодлого, хууль
эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой.
Бие махбодын хүчирхийллийн үед хүүхдэд илрэх шинжүүд
Хүүхдийн биед илрэх хүчирхийллийн шинж тэмдгүүд нь дараах байдлаар илэрнэ. Үүнд:
• Хүүхдийн бие дээр ил харагдах бэртэл, гэмтэл тухайлбал; хөхрөлт, улайлт, хавдсан,
цохигдсон, зүсэгдсэн, түлэгдсэн шарх, яс нь цуурсан байдал, шүдний ор, мөр зэрэг
бэртэл гэмтлийн шинжүүд нь тухайн бэртэл гэмтлийн шалтгааныг тайлбарласан
тайлбартай огт нийцэхгүй байх
• Нэг бус удаа ижил төрлийн гэмтэлд өртсөн байдлыг илэрхийлэх эдгэрэлтийн
янз бүрийн шатанд байгаа гурав ба түүнээс дээш бэртэл, гэмтлүүд хүүхдийн биед
илрэх
• Удаан хугацааны туршид байнга давтагдах байдлаар
илэрч буй бэртэл гэмтлийн шинж тэмдгүүд харагдах
• Ямар нэг эд зүйлс, хурууны хэлбэртэй улайлт,
хөхрөлт, няцралтын ор мөр хүүхдийн биед илрэх
• Бага насны хүүхдийн нүүрэн дээр зүсэгдсэн,
хөхөрсөн ба няцарсан эдийн гэмтэл харагдах
• Хүүхдийн нас, хөгжлийн онцлог түвшинд нь
нийцэхээргүй үйлдлийн дүнд үүссэн байж
болзошгүй хүнд хэлбэрийн гэмтэл, түүний шарх
сорви илрэх
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• Хүүхдийн үс, арьс зулгарсан, халцарсан шинж тэмдгүүд харагдах
• Олон дахин хортой бодист хордох ба санамсаргүй тохиолдсон гэмтлүүд
олон давтагдах зэрэг шинж тэмдгүүд нь хүүхэд бие махбодын хүчирхийлэлд
өртсөнийг илтгэдэг.
Бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөний улмаас хүүхдийн зан үйлд гарч буй өөрчлөлттэй
холбоотой шинж тэмдгүүд нь дараах байдлаар илэрнэ. Үүнд:
• Гэртээ харих дургүй, гэрээсээ оргох, дайжих оролдлого хийх

• Хэтэрхий бууж өгөмтгий, бусдын аяыг хэт дагах
• Өөрийгөө шийтгүүлэх ёстой хүн гэж бодож төсөөлөх
• Хэрхэн гэмтэл авснаа хэлж чадахгүй, эсвэл ямар ч холбоогүй тайлбар хэлэх
• Биед нь хүрэхэд цочих, бухимдах, гутрах
• Анхаарлаа төвлөрүүлэх болон ой тогтоох чадвар муу байх
• Ууртай, түрэмгий зан авир гаргах эсвэл дотогшоогоо чиглэсэн хандлагатай
бусадтай хязгаарлагдмал харьцах
• Муу унтах, харанхуйгаас айх, байнга аймшгийн зүүд зүүдлэх
• Мансууруулах бодис хэрэглэх болон архи хэтрүүлэн хэрэглэх хандлагатай
болох
• Амиа хорлох оролдлого хийх зэрэг шинжүүд илэрнэ.
Жич: Бие махбодын хүчирхийллийн үед бие махбодод илрэх шинж
тэмдгүүдийг ялган оношлох нэмэлт мэдээллийг дараах номноос харна уу.
-

С.Энхтуяа, Хүүхэд хамгааллын үндэс, УБ 2009, 34-40 хуудас

-

А.Батхишиг нар, Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, УБ 2009, 198-207
хуудас
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• Хүмүүстэй хүйтэн хөндий, болгоомжилсон байдалтай харьцах, хий гөлрөх ба
идэвхигүй байдалд орох, хүүхдийг цохиход хамгаалах оролдлого хийхгүй
байх

Бэлгийн хүчирхийлэл
Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг нь хэн нэгэн насанд хүрсэн хүн
эсвэл насаар ах эсвэл хүч чадал илүү хүүхэд нөгөө хүүхдээ бэлгийн аливаа үйлдэлд
ашиглахыг хэлнэ2. Хүүхдийн эрхийн байгууллагын ажилтнууд “Хүүхдийн эсрэг
бэлгийн хүчирхийлэл гэж хүүхдийн халдашгүй дархан байдал, бэлгийн эрх чөлөөг
зөрчсөн, бэлгийн харилцаанд оруулахаар завдсан, оруулсан, бэлгийн болон садар
самууны шинжтэй бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан эсхүл энэхүү нөхцөл байдлыг
мэдсээр байж хүүхдийг хамгаалах болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй
зэргийг хэлнэ3” гэж тодорхойлсон байдаг.
2
3

MCFD, 2003
С.Энхтуяа, Хүүхэд хамгааллын үндэс, 2009. 46 хуудас
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Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл гэдэгт дараах үйлдлүүдийг оруулна. Үүнд:
• Хүүхэдтэй бэлгийн харилцаанд орох зорилгоор бие эрхтэнд нь хүрэх, хүрэхийг
санал болгох, бэлгийн харилцаанд орох
• Хүүхдэд хор учруулах эсвэл айлган сүрдүүлэх
хэлбэрийн бэлгийн харьцаа, гаж дохио зангаа
хэрэглэх
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• Сексийн зорилгоор хүүхдийг янз бүрийн байдлаар
биеэ үзүүлэхийг шаардах
• Хүүхдийг санаатайгаар бэлгийн харилцаанд оруулах
эсвэл сексийн зорилгоор ашиглах зэрэг үйлдлүүд
багтана.
Харин хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглах гэдэгт дараах үйлдлүүд багтана. Үүнд:
• Хүүхдийн асран хамгаалагч, төрөл садан, эсвэл хэн нэгэн этгээд хүүхдийг хүчээр
эрхшээлдээ оруулан хүүхдийг мөлжих, орлого олох зорилгоор ашиглах, өөрийн
болон бусдын дур хүслийг хангах хэрэгсэл болгох
• Биеийг нь үнэлүүлэх
• Садар самуунд татан оруулах, ашиглах
• Түүнчлэн хүүхдийг бэлгийн болон сексийн холбогдолтой зан үйл, уламжлал,
ёслолын үйл ажиллагаанд оруулах зэргийг багтаана (MCFD, 2003).
Бэлгийн хүчирхийллийн үед хүүхдэд илрэх шинжүүд
Бэлгийн хүчирхийллийн үед хүүхдийн бие махбодод илрэх түгээмэл шинж тэмдгүүдээс
дурдвал:
• Хүүхэд тайван бус унтах, ядрамтгай болох
• Бие махбодид нь өөрчлөлт илрэх
• Хүүхэд өөрийгөө зүсэх буюу хөхрүүлэх
• Эрүүл мэнд нь сульдаж доройтох явдал элбэг болох
• Явах, суухад хүндрэлтэй болох
• Бэлэг эрхтэн болоод шулуун гэдэсний орчимд хөндүүрлэн өвдөх
• Дотуур хувцас нь цусны толбо болсон байх
• Бэлгийн замын өвчин тусах
• Жирэмслэх
• Ам болон бэлэг эрхтний орчим бэртэл гэмтэл тухайлбал хавдсан, няцарсан,
халдвар авсан байх
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Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн зан үйлд илрэх шинж тэмдэг хүүхдийн
наснаас хамаарч ялгаатай байдаг тухай судлаачид дурдсан байдаг. Жишээ нь, бэлгийн
хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хүүхдийн зан үйлд дараах өөрчлөлтүүд илэрнэ.
Үүнд:
• Хүүхэд байнга уйтгарлах, уцаарламтгай, эсвэл хэтэрхий санаа зовомтгой болох
• Анхаарлаа удаан хугацаанд төвлөрүүлж чадахгүй болох
• Шулуун гэдэс болон үтрээндээ ямар нэг зүйл оруулах гэж оролдох
• Тайван унтахгүй, аймшгийн зүүд зүүдлэх
• Гэртээ болон ямар нэг газар байхаас айх, эсвэл эсрэг хүйсний хүнээс айх,
бусдад итгэдэггүй болох
• Хүүхэд насандаа тохирохгүй бэлгийн зан үйлийг тоглож байх үедээ болон
бусадтай харьцах үедээ гаргах, бэлгийн үйлдлийг дуурайх
• Хүүхэд насандаа тохирохгүй бэлгийн үйлдлийг зурах ба дүрслэх
• Шөнө орондоо шээх, шээсээ дусаах
• Зан авирт нь эрс өөрчлөлт гарч хувьсамтгай зантай болох эсвэл олон нийтийн
ажилд гэнэт оролцохоо болих
• Хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох чадвар муудах
• Өөртөө анхаарал халамж тавихдаа муу болох зэрэг шинжүүд илэрнэ.
Өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн үед илрэх шинж
тэмдэг нь тэдний бусадтай харилцах байдал, бэлгийн зан үйл ба өөрийн үнэлэмжинд
гарч буй өөрчлөлтөөр илэрнэ. Тухайлбал,
• Гэнэт найз нөхөд болон аливаа үйл ажиллагааг сонирхохоо болих
• Биед нь хүрэхэд айж цочих
• Бэлгийн үйлдлийг хэт сонирхох
• Насанд хүрэгчид болон өөрөөсөө илүү эрх мэдэлтэй хүмүүст дайсагнасан
хандлагатай болох
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• Бусдаас хэтэрхий хамааралтай болох

• Гэнэт дүрсхийн уурлах
• Дэргэдээ хэн нэгнийг байлгахыг эрмэлзэх
• Насандаа тохирохгүй жаахан хүүхэд шиг зан авир гарган харилцах
• Сурах сонирхол нь хэт буурах
• Гэрээсээ зугатаах, тэнэх
• Гаж буюу хэтэрхий задгай байдлаар хувцаслах, олон давхар хувцас өмсөн
зодуулсан шарх сорвио нуух
• Онцын шалтгаангүйгээр бие нь байнга хямрах, хэвлий гэдэс орчмоор өвдөх,
толгой өвдөх, дотор нь муухайрах

5

• Бусдад үл итгэх
• Бусадтай хөгжилдөж чадахгүй болох
• Мансууруулах бодис, архи, тамхи хэрэглэх  
• Хувийн ариун цэвэр муутай болох
• Хэт өөрийнхөөрөө зөрүүдлэх
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• Янз бүрийн хэлбэрээр бэлгийн замбараагүй харилцаанд орох шинжүүд илэрнэ.
Сэтгэл санааны дарамт
Хүүхдийн сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлсөн хандлага, зан үйл болоод хүүхдээ
асран халамжлах, хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй үйлдлийг хүүхдэд үзүүлж байгаа сэтгэл
санааны дарамт гэж үзнэ. Хүүхдийн эсрэг сэтгэл санааны хүчирхийлэл нь дангаараа эсвэл
бусад хэлбэрийн хүчирхийлэлтэй хавсарч илэрдэг.
Сэтгэл санааны дарамтын үед хүүхдэд илрэх шинжүүд
Хүүхэд сэтгэл санааны дарамтанд өртсөн үед хүүхдийн бие махбодод дараах
шинж тэмдгүүд илэрнэ. Үүнд: шээсээ барьж чадахгүй болох ба гүйлгэх, сэтгэл санааны
дарамтаасаа болж өвчин зовиуртай болох, толгой өвдөх, дотор нь муухайрах, гэдэс
хэвлийгээр өвдөх зэрэг шинжүүд илэрнэ.
Сэтгэл санааны дарамтын үед хүүхдийн зан авирт дараах өөрчлөлтүүд илэрдэг.
• Танин мэдэхүй, оюун ухааны хөгжлөөр үе тэнгийнхнээсээ хоцрох
• Хүчирхийллийн улмаас зан авирт нь өөрчлөлтүүд илрэх
• Бүтэлгүйтэхээс айх
• Өөртөө хэт өндөр шаардлага тавих
• Тоглох дургүй болох
• Өөрийн хийсэн үйлдлийнхээ үр дагавраас
айх, үүнээсээ болоод худлаа ярих, хэтэрхий
дотогшоо хандсан, эсвэл түрэмгий зан авир
гаргах
• Сэтгэл санаа нь тогтворгүй болох
• Үгэнд хэт оромтгой болох
• Биеэ хэт сайн авч явахыг эрмэлзэх
• Хэтэрхий цэвэрч нямбай болох эсвэл
эсрэгээр нь биеэ хайхрахгүй байх
• Бусдаас хэтэрхий их анхаарал хүссэн зан
байдал гаргах
• Харилцаа холбоо тогтоохдоо муу болох
• Хүнд хэлбэрийн сэтгэл гутралд орох

6

• Амиа хорлох өндөр магадлалтай болох
• Гэрээсээ болон найз нөхдөөсөө зугатаах
• Зураг зурах эсвэл ном бичихдээ ихэвчлэн хүчирхийллийн сэдвээр зурж бичих
• Нийгмээс тусгаарлагдсан тухайгаа гомдоллох
• Бусад хүүхэдтэй зүй бус, хориотой харилцаа тогтоох гэх мэт зан үйлээр илэрнэ.
Үл хайхрах явдал

Үл хайхрах явдал гэдэгт хүүхдийг өлсгөх, хооллохгүй байх, орон байраар
хангахгүй байх, эрүүл мэндийн суурь үйлчилгээнд хамруулахгүй байх, эрсдэлтэй
нөхцөл байдлаас хамгаалахгүй байх, хүүхдийг эрүүл мэнд, хөгжил, аюулгүй байдлын
эрсдэлд оруулах зэрэг үйлдэл багтана.
Үл хайхрах явдалд өртсөн хүүхдийн бие махбодод дараах шинжүүд илэрнэ.
• Хүүхэд хаягдмал буюу орхигдсон байдалтай болох
• Толгой хорогдох орон гэргүй болох
• Шүдний эмчийн үйлчилгээ гэх мэт эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдахгүй байх
• Хараа хяналтгүй болох
• Хүнсний биш элдэв хорт бодис, эм уух
• Цаг уурын байдалд үл тохирсон хувцас өмсөх
• Хувийн ариун цэвэр муу сахих, үүнээс болж бөөстөх, сайртах, арьсны өвчин
тусах зэрэг шинжүүд илрэх
• Үе тэнгийн хүүхдүүдээсээ хөгжлөөрөө хоцрох, тухайлбал хэл ярианы хөгжил
тааруу, биеийн жин бага байх
• Сургууль, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд очихгүй байх гэх мэт шинжүүд
илэрнэ.
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Хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчид хүүхдийг үл тоож, анхаарал халамж
хангалтгүй үзүүлсний улмаас хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд нь
хохирол учрахыг хүүхдийг үл хайхрах явдал гэнэ.

Үл хайхрах байдалд өртсөн хүүхдийн зан авирт дараах шинжүүд
илэрнэ.
• Сэтгэл санаагаар унах
• Сэтгэл хөдлөлөө барьж, хянаж чадахгүй байх
• Анхаарал халамжийг бусдаас байнга хүсэх, шаардах
• Эцэг эхийн хүүхэддээ тавих анхаарал, оролцоо дутмаг байх
• Элдэв хэрэг, хууль бус явдалд холбогдох
• Мансууруулах бодис, архи хэрэглэх
• Байнга ядрангуй царайтай байх
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• Хичээл дээрээ унтах
• Юм хулгайлах
• Ангийнхнаасаа идэх юм, хоол гуйх
• Гэрт нь том хүн байхгүй гэж хэлэх
• Хичээлээсээ хоцрох ба таслах
• Өөртөө аюултай, хортой үйлдэл хийх
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• Сургууль завсардах
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• Эцэг эхийн үүрэг гүйцэтгэн дүү нараа өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэг хүлээх
• Бусдад итгэдэггүй, урьдчилан таахын аргагүй зан авир гаргах
• Ирээдүйгээ төлөвлөхгүй зөвхөн тухайн үеэ төлөвлөх гэх мэт зан үйлүүд хүүхдэд
илэрнэ.

ХЭСЭГ 2: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
Хүүхдийн эрхэд суурилсан хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
Хүүхэд, түүний гэр бүлд учрах аюул, нөлөөлөх эрсдэлийн хүчин зүйлсийн түвшнээс
хамааран хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг ялгаатай гурван түвшинд авч үздэг. Хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээг ийнхүү гурван түвшинд ангилан үзэх нь нэг талаас зөвхөн
хүчирхийлэл дарамтад өртсөн хүүхэд үйлчилгээ авна гэсэн өрөөсгөл ойлголтыг
үгүйсгэх, нөгөө талаас гал унтраах байдлаар хүүхэд хамгааллын асуудалд хандахаас
сэргийлж, хүүхэд бүрийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авахад
чухал ач холбогдолтой юм. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүүхэдтэй зүй бус харьцах
эрсдэлд өртөх түвшинтэй холбосон загварыг “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний
пирамид” гэж нэрлэдэг (DePanfilis & Salus, 2003).

Өндөр
эрсдэлтэй
бүлэг
Дунд
Бага
зэргийн
эрсдэлтэй
эрсдэлтэй
бүлэг
бүлэг

Хамгаалах:
аюулгүй байдлыг
хангах
Хамгаалах ба нөхөн сэргээх
үйлчилгээ: Гэр бүлийн дэмжих,
аюулгүйн төлөвлөгөө, эрүүл мэнд,
боловсрол олгох
Урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ: Хүчирхийлэл дарамтаас
хамгаалах, эрт илрүүлэх, гэр бүлийн дэмжих төрөл бүрийн
үйлчилгээ, орон сууцны хөтөлбөр, нөлөөлөл

Зураг. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний пирамид
Эх сурвалж: DePanfilis & Salus (2003). Child Protective Services: A Guide for case workers, p.84

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний пирамидийн өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хүний
наймааны хохирогч болсон, хараа хяналтгүй, биеэ үнэлэгч, хөдөлмөр эрхэлдэг зэрэг
манай улсын хүүхдийн эрхийн болон мэргэжлийн байгууллагууд, олон нийтийн
санааг зовоодог зорилтот бүлгийн хүүхдүүд бичигдээгүй байгаа нь тухайн загварыг
боловсруулсан Америк судлаачид хүүхэд хамгааллын тогтолцоо хөгжлийн тодорхой
түвшинд хүрч, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл дарамтын хүрээг таслан, хүнд, даамжирсан
хэлбэрийн хүчирхийлэлд тэднийг өртөхөөс урьдчилан сэргийлж чадах тогтолцооны
жишээнд суурилсантай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, хүүхэд хамгааллын тогтолцоо
сайн хөгжихийн хэрээр хүүхэд аливаа хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах
явдалд өртөхөөс хамгаалагдаж, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл газар авч, даамжрахаас
сэргийлэх илүү боломжтой болдог. Манай мэргэжилтэн судлаачид саяхан Итали улсад
хүүхэд хамгаалал, халамжийн хувилбарт үйлчилгээний чиглэлээр туршлага судалж
явж байхад Италийн хүүхэд хамгаалах байгууллагын ажилтнууд санаа зовоодог
тулгамдсан асуудал бол эцэг эх, асран хамгаалагчид хүүхдээ үл хайхрах явдал гэж
хэлж байсан байна (Хувийн харилцаа, 2010). Ингэж үл хайхрах явдалд ач холбогдол
өгөн, нарийвчлан судлах нь хүүхэд бусад хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртөхөөс эрт
сэргийлж чадна гэж үздэгтэй холбоотой.
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Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний пирамид

Хүүхэд хамгааллын хууль эрх зүйн орчин сул, хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдлыг
шуурхай таслан зогсоох, хянах бие даасан тогтолцоо, үйлчилгээ жинхэнэ утгаар
хөгжөөгүй манайх шиг улсуудад хуулийн цоорхой, тогтолцооны сул талыг ашиглан

9

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА
10

хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдал даамжирч, олон арван хүүхэд ноцтой гэмт хэрэг, хууль
бус үйлдлийн золиос болсоор байна. Эдгээр хууль бус, гэмт явдлын золиос болж буй
хүүхдүүдийн тоонд биеэ үнэлэгч охид, хөвгүүд, хүний наймааны хохирогч хүүхдүүд,
хараа хяналтгүй, гудамж, талбайд гуйлга гуйдаг хүүхдүүд, хөдөлмөр эрхэлдэг болон
айлд зарцлагдан мал малладаг хүүхдүүд, сургууль завсардсан хүүхдүүд гээд олон арван
хүүхэд багачуудыг дурдаж болно. Эдгээр хууль бус, гэмт үйлдлийн золиос болж буй
хүүхдүүдийг хамгаалах, тэдэнд туслах шуурхай тусламж, үйлчилгээ нь өндөр эрсдэлтэй
бүлгийн хүүхдэд зориулсан үйлчилгээнд багтана. Пирамидийн гол хэсэгт байрлах
хамгаалах ба нөхөн сэргээх үйлчилгээ нь хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөх дунд зэрэг
эрсдэлтэй хүүхэд, түүний гэр бүлийн гишүүдэд зориулагдана. Энэ шатны хамгаалах
болон нөхөн сэргээх үйлчилгээ нь хүүхдийн аюулгүй байдал болон гэр бүлийн сайн
сайхан байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх нь нийгмийн
ажилтан болон бусад хамтарсан багийн гишүүдээс мэргэжлийн ур чадварыг шаардана.
Мөн нийгмийн ажилтан, бусад хамтарсан багийн гишүүдийн тухайн гэр бүлийн гишүүдтэй
хамтран ажиллах ур чадвар их чухал. Тэдний хамтын ажиллагаа, түншлэл нь гэр бүлийн
гишүүд өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч хүүхдийн сайн сайхан, аюулгүй байдлын төлөө
өөрчлөлт хийхэд нь тусална. Нөхөн сэргээх үйлчилгээ нь хүчирхийлэл, дарамт, үл
хайхрах явдлын улмаас хүүхдэд үүссэн сэтгэл санааны цочрол, бие махбодын гэмтэл, шарх
сорвийг илааршуулах, хүүхдийг хэвийн амьдралд ороход нь туслах ёстой. Энэ шатанд
нийгмийн ажилтан болон хамтарсан багийн гишүүд бие даан эсвэл бусад мэргэжилтнүүд,
орон нутгийн түншлэгчдийг оролцуулан нэгдүгээрт, хүүхэд, гэр бүлийн гишүүдэд эерэг
өөрчлөлт хийхэд нь туслах, хоёрдугаарт хүүхдийн аюулгүй байдал болон гэр бүлийн
сайн сайхан байдлыг хангах төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гэр бүлийн
гишүүдтэй хамтран ажилладаг. Харин пирамидийн суурь хэсэгт байрлуулсан урьдчилан
сэргийлэх үйлчилгээ нь хүүхэдтэй зүй бус харьцах эрсдэл бага хэдий ч нийгэм-эдийн
засгийн дарамт, хүндрэлтэй асуудалтай нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд, гэр бүл, олон
нийтэд чиглэсэн үйлчилгээг багтаана.
Урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээнд гэр бүлийг дэмжих төрөл бүрийн хөтөлбөр, төсөл,
гэр бүлийн төвүүдэд явуулах эцэг эхийн хичээл, залуу гэр бүлд зориулсан үйлчилгээ,
гэр бүлийг дэмжих албан бус дэмжлэг болон хүүхэд хамгааллûí чиглэлээр сургалт,
сурталчилгаа хийх зэрэг үйлчилгээ багтана. Өөрөөр хэлбэл, хүн амын дунд хүүхэдтэй
зүй бус харьцах явдлын хор хохирлын талаарх ойлголтûã нэмэгдүүлэх, эрñдлийн
хүчин зүйлсийг хянах ба бууруулах, хамгаалах хүчин зүйлсийг бэхжүүлэх гээд гэр бүл,
байгууллага, олон нийтэд чиглэсэн бүх арга хэмжээг урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээнд
багтаадаг.

ХЭСЭГ 3: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН
ХАМТАРСАН БАГ
Хамтарсан баг гэж хороо, сум, баг дээр ажилладаг засаг дарга, нийгмийн
ажилтан, хэсгийн байцаагч, өрхийн эмч, сургуулийн нийгмийн ажилтан, хэсгийн
ахлагч зэрэг албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс
урьдчилан сэргийлэх, эрт шатанд нь илрүүлэх, шуурхай таслан зогсоох, нэгэнт өртсөн
хүмүүст эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хувьд хэвийн нөхцөл байдалд эргэн ороход нь
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нэгдэн ажиллах хамтын ажиллагааг хэлнэ.

Хамтарсан багийн зорилго нь хороо, багийн нутаг дэвсгэр дээр гэр бүлийн болон
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, бусад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
хамтран ажиллаж хүчирхийллийн харилцаатай гэр бүл, эрсдэлтэй нөхцөл, эмзэг
байдалд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамж, хамгааллын
үйлчилгээг хүргэх явдал
Салбар, байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үр дүнтэй хамтын үйл ажиллагаа нь олон
талын ач холбогдолтой.
Нэгдүгээрт, олон талын мэдлэг, ур чадвар, нөөцийг хүчирхийллийг илрүүлэх,
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зэрэг бүх үе
шатанд дайчлах нь аливаа асуудлыг цогцоор нь, бүрэн шийдэх боломж олгодог.
Хоёрдугаарт, мэдээллийг сайн солилцох боломжийг бүрдүүлдэг тул үйлчилгээ
үзүүлэхэд ямар нэгэн цоорхой гардаггүй.
Гуравдугаарт, асуудлыг хамтдаа хэлэлцэж шийдвэрлэдэг тул хүнд, хэцүү кейстэй
ажиллахад мэргэжилтнүүд бие биенээ дэмжин, харилцан туслах боломжтой байдаг.
Хамтарсан багийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
Хамтарсан багийн гишүүдийг томилохдоо
албан тушаалыг үндэслэн батлана. Хамтарсан
багийн гишүүн ажлаас гарах, халагдах, өөр
албан тушаалд шилжих зэрэг тохиолдолд
тухайн албан тушаалд томилогдсон ажилтан,
албан тушаалтан нь хамтарсан багийн
гишүүний үүргийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд төрийн нэрийн өмнөөс
хөндлөнгөөс оролцож, гэр бүлийн гишүүн тус бүрийн хэрэгцээг өөрсдийн мэргэжил,
үүрэг хариуцлагын үүднээс үнэн зөв тодорхойлж, хамтдаа системчилсэн үнэлгээ хийж,
хүрээлэн буй нийгмийн орчны нөлөө, гэр бүл болон хувь хүний онцлог, давуу талд
тулгуурлан, тэдний оролцоотойгоор асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх хандлага нь
хамтарсан багийн үзэл баримтлал юм.
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Ингэснээр ажилтнууд солигдсон ч багийн бүтэц тогтвортой байх нөхцлийг бүрдүүлж
байгаа юм.
Тогтоолоор батлагдах хамтарсан багийн үндсэн бүтэц нь:
1. Засаг дарга – хамтарсан багийн ахлагч
2. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан - багийн гишүүн, кейс менежер
3. Хорооны хэсгийн байцаагч - багийн гишүүн
4. Өрх, багийн эмч эсвэл эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан - багийн гишүүн
ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

5. Хамран сургах тойргийн сургуулийн нийгмийн ажилтан - багийн гишүүн
Хүүхэд болон гэр бүлд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх явцад, тухайн кейсийн онцлог
нөхцөл байдлаас шалтгаалан хороо/баг/суманд ажиллаж буй мэргэжилтэн болон
бусад ажилтны дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай тохиолдолд кейсийг шийдвэрлэхэд
оролцуулж болно. Үүнд:
 Тухайн багийн засаг дарга
 Халамжийн мэргэжилтэн
 Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн
 Тухайн нутаг дэвсгэрт хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа
эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл
 Тухайн хэсгийн ахлагч
 Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдийн хувьд орчуулагч, дохионы хэлний орчуулагч,
хяналтандаа авсан эмч, сэтгэл зүйч, өмгөөлөгч гэх мэт
 Хүүхдийн элч, олон нийтийн төлөөлөл гэх мэт
Жич: Хамтарсан багийн гишүүдийн эрх үүргийн талаар гишүүн тус бүрт
зориулан боловсруулсан гарын авлагын багцаас харна уу.
Хамтарсан багаар үзүүлэх хамгааллын үйлчилгээ
Хүүхдийн хамгаалагдах эрх зөрчигдсөнөөр хүүхэд бие, сэтгэлийн хохирол амсч,
цаашид аюулгүй байдал нь алдагдах эрсдэлд ордог. Хохирогч хүүхдэд зөвхөн эрүүл
мэндийн үйлчилгээ төдийгүй аюулгүй байдал, эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл, нийгмийн
халамж, боловсролын үйлчилгээ хэрэгцээтэй байдаг. Хүүхдийн цаашдын сайн сайхан
амьдралын баталгааг хангахын тулд эцэг эх, гэр бүлд нь ч дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ
хэрэгтэй. Эдгээр үйлчилгээг нэгтгэсэн хамгааллын үйлчилгээ нь дараах дэс дарааллаар
хийгдэнэ.
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Дүрслэл. 1. Хамгааллын үйлчилгээний үе шат4
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үе шат, дарааллын дагуу ажиллаж хамтарсан
багийн кейс менежментийн үйлчилгээг үзүүлэх нь цаашдаа хүүхэд хамгаалагдсан
орчинд өсч торних, аюулгүй байдлаа хангуулахад ихээхэн нөлөөтэй.
Мэдээлэл
хүлээн авах

Яаралтай
тусламж
үзүүлэх

Холбон зуучлах

Эрсдэлийн
үнэлгээ хийх

Кейсийг хаах

Хүүхэд хамгааллын
кейс нээх
Гэр бүлийн нөхцөл
байдлын үнэлгээ хийх
Кейс төлөвлөгөө
гаргах
Үйлчилгээ үзүүлэх
хэрэгжүүлэх

Үнэлгээ хийх
Кейсийг
хаах

Кейсийг
үргэлжлүүлэх

Хамтарсан багийн үйлчилгээ
Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагааг иргэд, олон нийт, зорилтот бүлэг рүү чиглүүлнэ. Үүнд дараах үйлчилгээг
үзүүлж болно.

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

Мэдээллийг дүгнэж
дараагийн алхмыг
тодорхойлох

Үйлчилгээ
шаардлагагүй

• Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг
зохион байгуулах, олон нийтэд түгээх
• Эрсдэлд байгаа болон эрсдэлд өртөж болзошгүй хүүхдийн судалгаанд
үндэслэн, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах
• Хүүхэд, гэр бүлийг хамгаалах, хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх
хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
• Хүүхэдтэй эерэг аргаар харилцах аргазүйг түгээн дэлгэрүүлэх
• Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх аян,
хөдөлгөөн өрнүүлэх
Action for Child Protection (2005), Being Prepared for Ongoing CPS Safety Management www.
actionchildprotection.org/archive/article0605.htm цахим хуудаснаас 2010 оны 12 сарын 20-нд татаж авав.
4
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• Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
түншлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
Хамгааллын хариу үйлчилгээ ба шуурхай тусламж үзүүлэх: Хүүхэд, гэр бүлийн
хүчирхийлэл болон аливаа эрсдэлд өртсөн, өртөх өндөр эрсдэлтэй хүүхэд, гэр бүлд
чиглэгдэнэ. Үүнд:

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

• Хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээг Хүүхэд хамгааллын хуульд зааснаар хүргэнэ.
• Хүчирхийллийн улмаас хүнд, ноцтой бэртэл гэмтэл авсан үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх
эмнэлгийн болон шүүх эмнэлэгт холбон зуучлах шуурхай тусламж, үйлчилгээг
үзүүлнэ.
• Эрсдэлд байгаа хүүхэд, гэр бүлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч, эрсдлийн
үнэлгээ болон нөхцөл байдлын үнэлгээг нийгмийн ажилтан нь цагдаагийн
ажилтантай хамтран хийнэ.
• Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээг нийгмийн ажилтан хамтарсан багийн бусад
гишүүнтэй хамтран хийнэ.
• Эрсдлийн үнэлгээн дээр тулгуурлан хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээг төлөвлөн хүргэнэ.
• Хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээг төлөвлөн хүргэхдээ кейс менежер болох нийгмийн
ажилтан нь удирдан, төлөвлөгөөг гаргаж хамтарсан багийн бусад гишүүдэд
танилцуулан шийдвэрлэнэ.
• Эрсдэлд байгаа хүүхэд, гэр бүлд шаардлагатай гэж үзвэл аюулгүйн төлөвлөгөөг
заавал хийнэ.
• Үйлчлүүлэгчтэй зүй бус харьцах явдал давтагдах, түүний амь нас, аюулгүй байдалд  
ноцтой аюул занал учрах эрсдэл өндөр байвал аюулгүй газар, түр байрлуулан
асрамжлах үйлчилгээг үзүүлнэ. Энэхүү үйлчилгээг хамтарсан багийн гишүүд бусад
байгууллагатай холбон зуучлах байдлаар үзүүлнэ.
• Сэтгэл зүйн цочрол, хямралаа даван туулахад туслах үйлчилгээг ганцаарчилсан
сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжих бүлэгт хамруулах, сэтгэл санааны хямрал,
цочролыг эмчлэх сэтгэл зүйн засал ба бусад эмчилгээнд холбон зуучлах байдлаар
үзүүлнэ.
• Хүүхдийн талаарх мэдээллийг хүлээн авснаас эхлэн ХТҮГ-ын 2016 оны 4
сарын 13-ны Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх маягтыг зааврын дагуу
хэрэглэнэ.
• Гэр бүл хүчирхийлэлд өртсөн бол тусгай маягт ашиглаж болно.
Хамгааллын нөхөн сэргээх үйлчилгээ: Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон аливаа
эрсдэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлд чиглэгдэнэ. Үүнд:
• Үйлчлүүлэгчийн бие махбодын гэмтэл, сэтгэцийн өөрчлөлтийг эмчлэх, нөхөн
сэргээх эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх, холбон зуучлах
• Сэтгэл зүйн цочрол, хямрал, гэмтлээ даван туулахад туслах сэтгэл зүйн зөвлөх
үйлчилгээг үзүүлэх, холбон зуучлах
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• Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг
үзүүлэх, холбон зуучлах
• Хүүхэдтэй зүй бус харьцсанаас улбаатай хүүхдийн зан авирын өөрчлөлтөд
чиглэсэн үйлчилгээг үзүүлэх, холбон зуучлах
• Хүүхэдтэй зүй бус харьцах явдалд өртсөн, гэмт хэргийн золиос болсон хүүхдэд
болон үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлэх, холбон зуучлах
• Залуу эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхдийн хөгжил, хүмүүжлийн тухай зөвлөгөө
өгөх үйлчилгээ, сургалт, сурталчилгаа
• Гэр бүлийн хямрал, хүчирхийллийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

• Эцэг эх – хүүхдийн харилцаа холбоог бэхжүүлэх төрөл бүрийн зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээ, сургалт, сурталчилгаа
• Архи болон мансууруулах бодисоос хамааралтай эцэг эх, асран хамгаалагчтай
ажиллах тусгай хөтөлбөр ба үйлчилгээнд холбох
• Бэлгийн болон бусад хүчирхийлэлд өртөж байсан түүхтэй эцэг эх, асран
хамгаалагчдад зөвлөгөө өгөх ба нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлэх, холбон
зуучлах
• Хүүхэд асрамжилсан, үрчлүүлсэн асран халамжлагчид зориулсан үйлчилгээ
Хүүхэд хамгааллын ажилтны баримтлах ёс зүйн дүрэм5
Хүүхэд хамгааллын ажилтны мөрдөх ёс зүйн зарчмууд
• Хүүхдийг цаг ямагт хүндлэх, хувь хүнийх нь хувьд эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх
• Хүүхэдтэй зөв харьцах, тэднийг өөрийн гэсэн эрхтэй, хэрэгцээтэй гэж үнэлэх,
аливаад хувь нэмэр оруулах хувь хүн гэж үзэх
• Харилцан итгэлцэл, хүндлэлд тулгуурласан хамтын ажиллагаа түншлэлийн үзэл
санаагаар хүүхэдтэй ажиллах

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

• Гэр бүлийн харилцаа, эерэг үнэт зүйлсийг бий болгох ба бэхжүүлэх ур
чадвартай болгох зөвлөгөө, сургалт

• Хүүхдийн санаа бодлыг дээдлэн, анхааралтай сонсох
• Хүүхдийн байгалиас заяасан авъяас чадвар, чадавхийг хөгжүүлэх
• Хүүхдийг амьдарч байгаа орчинд нь ойлгох
Ёс зүйн хэм хэмжээ
• Аль болох хүүхдэд гэм хор учруулахгүй байхаар бодож ажлаа төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх
• Ажлын байрыг хүүхэд чөлөөтэй орж ирэх, санаа бодлоо ярих боломжтой
байдлаар зохион байгуулах
• Илэн далангүй нээлттэй байх нь аливаа сэтгэл түгшээсэн асуудлыг ил гаргаж
дэвшүүлэх, ярилцах боломж олгодог гэдгийг анхаарах
5

С.Энхтуяа ( 2009), Хүүхэд хамгааллын үндэс. ХИС. Хөх судар принтинг ХХК. УБ
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• Хүчирхийлэл, дарамт дагуулсан үйлдлүүдийн хажуугаар дуугүй өнгөрөхгүй байх
• Багийн гишүүд болон бусад хүмүүстэй тогтоосон харилцааных нь талаар хүүхэдтэй
нээлттэй ярилцаж, аливаа асуудалд нээлòтэй, санаа бодлоо илэрхийлэх талаар
хүүхдийг зоригжуулж байх
• Хүүхдийг дэмжиж, эрх үүргийнх нь талаар харилцан ярилцаж, юу байж болох, юу
байж болохгүйг мөн бэрхшээл тулгарвал хүүхэд хэрхэх тухай хэлж өгөх, ÿðèëöàõ

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

• Хүүхдийг хүчирхийлэл, дарамтаíд өртсөн тохиолдолд хэзээ ч буруутгаж болохгүй
бөгөөд хүчирхийлэл дарамт үүссэн эсвэл тухайн асуудлыг илчилж мэдээлсэн нь
буруу зүйл огт биш гэдгийг хүүхдэд баттай ойлгуулах
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Хүүхэд хамгааллын кейс менежмент нь хамгаалал шаардлагатай хүүхдэд үзүүлж
байгаа үйлчилгээнүүдийг тодорхой үр дүнд хүртэл нь нэгдсэн зохицуулалтаар хангаж
ажиллах үйл явц юм. Хүүхэд хамгааллын салбар дахь кейс менежмент нь хүүхдийн дээд
ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор янз бүрийн мэргэжлийн хүмүүс хамтран үзүүлэх
тусгай хамгаалалтын үйл ажиллагаа болон нийгмийн ажлын бүх арга барилыг нэгтгэсэн
үр дүнд чиглэсэн цогц үйлчилгээ юм.
Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хамгаална гэдэг нь хүний нэр төр, эрхэмсэг чанартай
холбоотой салшгүй эрхүүдээ эдлэх боломжийг хүүхдэд олгохыг хэлдэг.
Энэ нь хүүхдийн амьд явах, аюулгүй байдлаа хамгаалуулах, ялгаварлал, гадуурхал,
гутамшиг, доромжлолоос хамгаалагдах, хөгжих, оролцох зэрэг эрхүүдээ эдлэх
боломжийг хүүхдэд олгоно гэсэн үг юм. Эдгээр үйлчилгээг хүүхдэд үр өгөөжтэй, урт
хугацааны үр дүнд хүрэхүйц байдлаар үзүүлэхэд гэр бүлийн гишүүд, асран хамгаалагч
болон хүүхдийн амьдралд нөлөө бүхий бусад талуудын оролцоо чухал учраас кейс
менежментийн явцад тэдний оролцоог дэмжих хэрэгтэй. Гэхдээ оролцогч талууд
хүүхдийн эрх ашиг, сонирхлыг хүндэтгэж, хүүхэдтэй ажиллах ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж
мөрдөх ёстой.

ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА
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Хүүхэд хамгааллын тогтолцооны загварыг (хүүхэд хамгааллын хамтарсан
багийг) анхан шатны нэгжид (нийслэл, дүүрэг хороонд, орон нутаг сум, багт)
бэхжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 23, 27-р хороо,
Сонгинохайрхан дүүргийн 2,10-р хороо, Чингэлтэй дүүргийн 9,10-р хороо
болон Архангай аймгийн Хайрхан, Батцэнгэл сум, Эрдэнэбулган сумын
4-р багийг сонгон хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь 2015- 2018 оны хооронд
ЖАЙКА-гийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжих юм.
Төслийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:
Үйл ажиллагаа 1: Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийн
чадавхийг бэхжүүлэх
Үйл ажиллагаа 2: Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийн
болон салбар дундын байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах
Үйл ажиллагаа 3: Олон нийтийн дунд хүүхэд хамгааллын талаарх
ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
Үйл ажиллагаа 4: Төслийн хүрээнд хийгдсэн үйл ажиллагааны сургамж,
хүрсэн амжилт, үр дүнд үндэслэн холбогдох яамдад нөлөөлөх
Төслөөс хүлээж буй үр дүн:
- Хамтарсан багийн гишүүд нь мэргэжлийн ур чадвар болон хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээний арга зүйн мэдлэгээ сайжруулж, зорилтот
орон нутаг дахь хүүхдүүдэд хамтарсан багаар хамгааллын үйлчилгээг
үзүүлэх боломжтой болсон байна.
- Хүүхэд хамгааллын тогтолцооны хүрээнд байгууллага хоорондын
уялдаа холбоо зохицуулалтыг хангах механизм бий болж, бэхжиж
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг эрт илрүүлж, урьдчилан сэргийлэхээс
гадна зорилтот орон нутагт хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн эсрэг хариу
арга хэмжээг цаг алдалгүй хүргэх боломж нэмэгдэнэ.
- Хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй хүүхдүүд ба тэдний эцэг эх,
асран хамгаалагчдын хоорондын харилцааг сайжруулахад дэмжих,
хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлнэ.
- Үндэсний болон орон нутгийн түвшин дэх төрийн байгууллагуудын
зүгээс хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд ач холбогдол өгч ажиллах нь
нэмэгдсэн байна.

