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Хүүхдийг Ивээх Сан 120 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Бид хүүхдүүдийн амь амьдрал, эрхийнх нь төлөө тэмцдэг.
Бид хүүхдүүдийг боломж бололцоогоо эдлэхэд нь тусалдаг.
Энэхүү гарын авлагыг Жерисон Лэнсдаун, Клейр Окейн нар бүтээв.
Өмнөх үг
Гарын авлагыг бүтээхэд олон хүүхэд, залуус,
агентлагууд хувь нэмрээ оруулж ажилласан
билээ. Хүн бүрийн нэрийг энд дурдах
боломжгүй тул хүлцэл өчөөд, ач тус хүргэсэн
явдалд баярлаж талархсанаа илэрхийлье.
Агентлаг хоорондын туршилтын үйл явцыг
хоёр жилийн хугацаанд хошуучлан залж
ирсэн хорооны дараах нэр бүхий гишүүдэд
талархлаа тусгайлан илэрхийлмээр байна:
Кавита Ратна (Хүүхдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн судлаач), Алана Капелл (Хүүхдийн
хүчирхийллийн эсрэг байнгын төлөөлөгчийн
ажлын алба), Билл Бэдхам (“Оролцоо
үр дүнгээ өгдөг”), Сара остерланд, Сара
Стивенсон, Вера Гам, Элсбет Бо (План
Интернешнл), Речэл Тарди Форгакс, Билл Бэл,
Ханна Мета (Хүүхдийг Ивээх Сан), Мериам
Крамер, Жудит Диерс (НҮБ-ын Хүүхдийн
Сан), Филлипа Лей, Пол Стефенсон
(Дэлхийн Зөн). Мөн Анна Краули, Жо Федэр,
Триша Янг, Клейр Ханбури, Рави Каркара,
Аннет Гиертэн, Моника Линдвалл.
Туршилтын үйл явц болон Гана дахь олон
улсын сургалт семинарт хамтран ажилласан
үндэсний мэдээллийн агентлагууд, түүний
дотор Нигер дахь “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд
залуусан Африкийн хөдөлгөөн” байгууллагын
Жеймс Боён, Гбедзони Аконасу, Гифт Бралае
Эжэми, Габриел Семетон Ханж нарт, Энэтхэг
дэх “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн холбоо”
ТББ-ын Рошини Нугехали, Анида Сампад
нарт, Никарагуагийн ЦЭСЭСМА хөтөлбөрийн
Нохеми Торрес, Харри Шиэр нарт болон
Малавийн “Хүүхэд бүр” хөтөлбөрийн Люси
Моррис, Брюселс Мугого, Энэтхэгийн
NCN сэтгүүлийн Эдвин Жон, “Гватемалын
төлөвлөгөө” хөтөлбөрийн Жоз Кампан, Хелен

Марализ, “Латин Америкийн төлөвлөгөө”ний Сантиаго Девила болон Доминикан,
Эквадор, Эл Салвадор, Гондурас, Парагвай
дахь төлөвлөгөө хөтөлбөрийн ажилтнуудад,
Сенегалын олон улсын төлөвлөгөөний Алис
Берендс, Тогогийн төлөвлөгөөний Францис
Салако, Акакпо Дофо Кафуй, Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Непал дахь салбарын Дев
Але, Гурунг Девраж, Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Клейр Блэк, Ребека Лосон, Зои Девидсон,
Гана дахь Дэлхийн Зөн байгууллагын Грегори
Дери, Мери Аппая, Фаустина Тиета, Южин
Атами, Сесилиа Андерсен, Филип Боаду,
Дорис Аджоа Арко Тетте, Мозис Гбекле,
Филипа Канза, Замби дахь Дэлхийн Зөн
байгууллагын Маняндо Чисенга, Лифуна
Симуши, Игнатус Муфвидакуле, Дэлхийн
Зөн байгууллагын Стелла Нкурама-Абабио,
Жулиан Саймон нарт талархсанаа илэрхийлье.
“Царс Сан” (Oak Foundation) –гийн хамт
олонд, туршилтын үйл явц болон эдгээр
товхимлуудыг бүтээх үйлсэд санхүүгийн
туслалцаа үзүүлж, хүүхдийн дуу хоолойг
хүргэх мэргэн аргуудыг санаачилж, өөрийн
хувь нэмрийг өвөрмөц хэрнээ цаг үеэ олсон
байдлаар хүргэж байсанд баярлаад баршгүй
юм. “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоох”
хөтөлбөрийн баг хамт олон, ялангуяа Жейн
Варбуртон, Фассил Мариам, Анастасия
Антопулос нарт талархалаа илэрхийлмээр
байна.
Хэвлэлийн ажилд тусалж дэмжсэн Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Рави Викремасингэ, Сю
Макферсон, Барти Мепани нарт баярлалаа.

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДҮГНЭХ ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД
ТОВХИМОЛ
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Танилцуулга

Энэхүү гарын авлага нь хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг хэмжихийн ач
холбогдлыг тодорхойлж, үнэлгээ хийхэд тань тус болохуйц хүснэгтүүдийг агуулсан.
Ашиглагдах арга хэрэгслүүдийг Товхимол 5-аас харж болно. Хүүхдүүд ямар үйл
ажиллагаанд (хамрагдаж буй үйл ажиллагааны байршил), ямар түвшинд (оролцооны
түвшин), ямар бүлгийн хүүхдүүд (оролцооны хамруулалт)-ийг хамруулж байгааг
хэмжих нь оролцооны хамрах хүрээ-г хэмжиж буй явдал юм.

Хүүхдийн оролцоог хөгжүүлэхийн тулд таатай орчин бий болгохын зэрэгцээ,
бодит амьдрал дээрх оролцооны хөтөлбөрийг хэрхэн үр дүнтэй, ёс зүйтэй
болохыг үнэлэхэд туслах тодорхой механизм бий болгох нь чухал. Хэтэрхий
олширсон зарим оролцооны хөтөлбөр нь тодорхой зорилтуудгүй байдаг бөгөөд
ахиц дэвшлийг хэмжих бодит шалгуур эсвэл стандарт шаардлагагүй байдаг. Энэ
нь хүүхэд, залуучуудыг бүтэлгүйтэлд хүргэдэг бөгөөд хөтөлбөрийг сайжруулахад
хэрэгтэй зүйлсийг тодорхойлох чадваргүй болгодог байна. Мөн хөтөлбөрийн ач
холбогдлыг донор орнууд болон хууль тогтоогч нарт санал болгоход хэцүү болгож
өгдөг. Цаашлаад, хяналт, үнэлгээ хийх амлалт нь хөтөлбөрийн бүх шатны мөчлөгт
хүүхдүүд идэвхтэй оролцоход бололцоо олгодог. Хөтөлбөрийн мөчлөг гэдэг нь
тэд оролцоогоор дамжуулан юу олж авах, амжилт олсон эсэхээ тодорхойлох мөн үр
ашигтай байхын тулд юуг өөр өөрөөр хийхийг тодорхойлоход анхаарлаа хандуулах
юм.

Хүүхдийн оролцоонд зөвлөлдөх, хамтарсан, хүүхэд удирдлагатай гэсэн гурван хэлбэр
байгааг олон улс орноос авсан тохиолдол судалгаанд үндэслэн тодорхойлж өгсөн. 1415-р талууд дээр өөрийн хөтөлбөр дэх хүүхдийн оролцоог хэмжихдээ өөр хоорондоо
ялгаатай оролцогч талуудтай ажиллахдаа ашиглаж болох хоёр хүснэгтийг оруулж
өгсөн болно.
Хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр нь ёс зүйтэй, учир утгатай хүүхдийн оролцоог хангаж
чадаж байгаа эсэхийг тодруулахын тулд хүүхдийн оролцооны чанарыг бас хэмжих
шаардлагатай. 21-р талд байгаа хүснэгтийг бүлэг бүрийн төлөөлөгчдөөр бөглүүлж
болно.
Эцэст нь та хүүхдийн оролцооны үр дүнг хүүхэд, томчуудын хандлага харилцаанд
гарсан өөрчлөлт болон орон нутгийн, үндэсний хэмжээнд гарсан ахиц дэвшил зэргийг
харгалзан үзсэний үндсэнд хэмжих боломжтой. Үүнийг хийхэд туслах хүснэгтүүд 31,
34-р талуудад бий.

Афганистан дахь хүүхэд хамгааллын комиссын гишүүн

iv

Оролцоог хэмжих гурван хэмжээс байдаг:
• Хамрах хүрээ: оролцоо ямар хүрээнд хүрч байна?, хөтөлбөрийн хөгжил ямар
шатанд байна?, ямар хүүхдүүдтэй? Өөрөөр хэлбэл Юу хийв ээ?
• Чанар: ёс зүйн болон үр дүнтэй, бодит стандарттай ямар түвшний оролцооны
үйл явц нийцсэн бэ? Өөрөөр хэлбэл Хэрхэн үүнийг хийсэн бэ?
• Үр дүн: Хүүхдийн оролцоог дэмжих бүлэг эсвэл байгууллага, хүүхдүүдийн гэр
бүл болон хүүхэд залуучуудын оролцоонд ямар үр дүн гарсан бэ? Мөн хүүхдийн
гэр бүл, нийгмийн, орон нутгийн болон үндэсний засгийн газрын түвшинд
хүүхдийн эрхийн талаар өргөн хэмжээний ойлголт өгсөн эсэх? Өөрөөр хэлбэл
Ямар өөрчлөлт гарсан бэ?

Гэрэл зураг: Мэтсс Лигнэл/ Хүүхдийг Ивээх Сан
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ТОВХИМЛЫГ ХЭРХЭН
АШИГЛАХ ВЭ

Зураг 1: Оролцооны хэмжээсүүд
Хамрах хүрээ
Хүүхэд хэзээ, юунд, ямар түвшинд оролцож байна вэ? –
зөвлөлдөх, хамтарсан, хүүхэд удирдлагатай гэх мэтчилэн

Чанар
ёсзүйтэй, үр дүнтэй оролцоонд тавигдах есөн шалгуурыг
хангасан эсэх

Үр дүн
оролцоот үйл ажиллагааны үр дүнд юу болдог вэ –
хүүхдийн өөрийнх нь хувьд болон эрхийнх нь
хэрэгжилтэд гарсан өөрчлөлт

Энэхүү товхимол нь эдгээр гурван хэмжээсийн талаар илүү нарийвчилсан мэдээлэл
өгөх бөгөөд үүнд таны оролцож буй хөтөлбөрийн оролцооны шинж чанар хянах
хэд хэдэн хүснэгт багтаж байгааг ашиглаж болох юм. Уг хүснэгтийг хэрэгжиж буй
хөтөлбөр эсвэл шинэ санаачилгыг эхлүүлэхдээ ашигласнаар үйл явцыг давхар хянах
боломжийг олгох юм.
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1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН
ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ
Хүүхдүүд, ажилтан, сайн дурынхан, албаны хүмүүс, болон бусад оролцогч талууд
таны хөтөлбөрт тохирно гэж үзсэн хүснэгтийг тань үнэлэх учраас тэдэнтэй хамтран
ажиллах нь чухал. Энэ нь танд хүүхдийн оролцооны үр дүн, чанар, хүрээг нягтлан
хянах мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ юуг хянах хэрэгтэй болохыг зааж өгнө. Мөн энэ нь
хүүхдийн оролцоо нь таны өмнөө тавьсан зорилтуудаа биелүүлэхэд тус болж байгаа
эсэх, үр бүтээл гарч байгаа эсэх, хөтөлбөрийг бэхжүүлэх эсвэл боловсруулбал зохих
хэсгүүдийг тодорхойлоход тус болно. Гурван хэмжээс хоорондоо хэрхэн харилцан
уялдаж байгааг шалгах боломжтой болох юм. Жишээ нь, хүүхдийн оролцооны
чанарт нөлөөлөх хариуцлагын хүрээг нэмэгдүүлэх болон хөтөлбөрт хүүхдүүдийг эрт
оролцуулж буй эсэхийг дүгнэж болох юм. Оролцооны чанар сайжирч байгаа эсэхийг
мэдэх нь илүү өгөөжтэй үр дүнд хүрэхэд тус болно.
Товхимол 2-т заасны дагуу, хүүхдэд хүндэтгэлтэй орчин болон оролцоог бий
болгосон эсэхийг үнэлэхдээ, өөр өөр бүлгүүд оролцоонд өөрчлөлт гаргах,
оролцооны ач холбогдолтой эсэх зэрэг хэмжээнд ялгаатай байр суурьтай байх учраас
бүх холбогдох талуудын үзэл бодлыг авч үзэх нь чухал.
Та нийгмийн гарал үүсэл өөртэй охид хөвгүүдийг оролцуулах хэрэгтэй бөгөөд
хөтөлбөрийн шинж чанараас хамааран ажилтнууд болон түншүүд, эцэг эх, орон
нутгийн удирдлага, багш нар, орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний эрх баригчдыг
оролцуулах шаардлагатай. Өөр өөр оролцогч талуудыг хэрхэн хамруулах талаар
дэлгэрэнгүйг товхимол 4-өөс үзнэ үү.

Энэ товхимолд орсон “хөтөлбөр” гэдэг нь боловсролын хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг,
бага хурал, хүүхдийн парламент, холбоо, клуб, хороо, хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл дэх оролцоо, бодлого боловсруулах, бодлогын ухуулга, кампанит ажил,
сургуулийн зөвлөл байгуулах зэрэг нэлээн өргөн хүрээний үйл ажиллагааг өөртөө
хамруулж байна. Эдгээр нь нэг удаагийн үйл ажиллагаа, эсвэл урт хугацааны
амлалт байж болно. Үүний дараах суурь ажлыг эдгээрийн аль ч үйл ажиллагаанд
ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч, зорилгодоо дөхөж очихын тулд “хөтөлбөр”-ийг
ерөнхийдөө бүгдийг нь хамруулахад ашигладаг.

ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
Хүүхэд, залуусын оролцоот үйл ажиллагааны цар хүрээг үнэлэхийн тулд та гурван
асуултыг авч үзэх хэрэгтэй.
• Хүүхдүүд ямар үед оролцож байна вэ? /оролцооны гол зорилго/
• Хүүхдүүд ямар түвшинд оролцож байна вэ? /оролцооны түвшин/
• Ямар хүүхдүүд оролцож байна вэ? /оролцоо хамрах байдал/
ХҮҮХДҮҮД ХЭЗЭЭ ОРОЛЦДОГ ВЭ?
хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (цаашид ХШҮ гэх), хэрэгжүүлэлтээр дамжуулан авсан
анхан шатны ойлтголтоос хөтөлбөрийн мөчлөгийн өөр өөр шатанд хүүхдүүд
оролцож болно. Хүүхдүүд хэдий чинээ эрт оролцоно төдий чинээ нөлөөлөх
магадлалтай.
Зураг 2: Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шатууд
Тэдгээрийн талаар юу хийх
хүсэлтэй байгаагаа шийдэх
/төлөвлөгөө/

Ямар асуудал байгааг олох
/нөхцөл байдлын шинжилгээ/

Гарсан үр дүнг хэмжих /ХШҮ/

Үр дүн дээр ажиллах
/түгээх, санал хүсэлт/

Арга хэмжээ авах /хэрэгжилт/

а/ Ямар асуудал байгааг олох /нөхцөл байдлын шинжилгээ/
Хүмүүсийн амьдрал болон өөрсдийнх нь хамгийн чухал асуудлыг ойлгоход нь
хүүхдүүд тусалж чаддаг. Насанд хүрэгчид хүүхдүүдэд юу чухал болохыг мэдрэх
мэдрэмж болон мэдлэгтэй гэж бодож боломгүй. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээсээ
өмнө, хүүхдүүдийн хөндсөн асуудлыг тусгаж өгөх бөгөөд санал болгосон үйл
ажиллагаа нь хүүхдүүдийн амьдралд хамааралтай байх нь чухал.
б/ Тэдгээрийн талаар юу хийх хүсэлтэй байгаагаа шийдэх /төлөвлөлт/
Бүлэг эсвэл байгууллагын хийх хөтөлбөр /ухуулга ажлын төлөвлөгөөнд туслахад/
хүүхдүүд оролцож болно. Хэрвээ чухал асуудал эсвэл асуудлыг тодорхойлоход
хүүхдүүд оролцож байвал хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд зориулсан төлөвлөгөөг
хийхдээ санал бодлыг нухацтай оруулах нь чухал юм. Энэхүү үйл явцад
оролцож буй хүүхдүүдийн хэмжээ өөр өөр байж болно. Хүүхдүүд энэ үйл явцыг
өөрсдийнхөө бүлэг эсвэл байгууллагын хүрээнд авч үзэж болно.
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Зөвлөлдөх оролцоог дараах төрлийн аргуудаар хэрэгжүүлж болно:

Хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр шийдсэн бол хүүхдүүд үүний хэрэгжилтэд голлох үүрэгтэй
оролцож болно. Жишээ нь, хүүхдийн амьдрал, сурагчдын зөвлөл ажиллуулах, саналд
хувь нэмэрээ оруулах, хүүхдийн байгууламж эсвэл зургийг боловсруулахад санал
хүсэлтээ оруулах болон нөлөөллийн кампанит ажил зохион байгуулах зэрэг асуудлын
талаар илүү ихийг олж мэдэх судлаачдын нэг болж болно.

• Насанд хүрэгчдийн санаачилсан

г/ Юу болсныг дүгнэх /хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх/
Хүүхдүүд үйл ажиллагааны хяналтад тогтмол оролцож байх хэрэгтэй. Ингэснээр тэд
хөтөлбөр хэрхэн үр дүнтэй байгааг үнэлэх боломжтой болно. Энэ нь хүүхдүүдийг үр
дүнг сонирхох болон өөриймсөг хандлагатай болгоод зогсохгүй, үр дүнг сайжруулахад
чиглэсэн тэдний ажилд тус болно. Зөвхөн насанд хүрэгчдийн үнэлсэн хөтөлбөр
хүүхдүүдийн хэтийн төлөв ба туршлагыг чухалчлан анхааралдаа авдаггүй байна.
д/ Үр дүнгээ ажил хэрэгтээ тусгах /түгээх, эргэх холбоо үүсгэх/
Үнэлгээ хийж дуусмагцаа үр дүн дээр ажиллах нь чухал юм. Хүүхдүүд үр дүнгийн
талаар бүрэн мэдээлэл авсан байх болон ирээдүйд болох хөтөлбөрийн үр нөлөөг
дахин хянахад оролцохын зэрэгцээ ажил хэрхэн бэхжиж болох, дараагийн алхамаа
төлөвлөх талаар бодох юм.
ХҮҮХДҮҮД ЯМАР ТҮВШИНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА ВЭ?
Зөвлөлдөх, хамтарсан, хүүхэд удирдлагатай гэсэн гурван оролцооны боломжит түвшин
байдаг. Эдгээр нь байнга бүрэн тодорхой хэсэг байх боломжгүй бөгөөд хүүхдүүд
хөтөлбөрийн өөр өөр хэсэгт өөр өөр түвшинд оролцож болно. Гэсэн хэдий ч,
хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулилт хийх агентлагаа сонгох эрхтэй хүүхдүүдийн хэмжээ
тэдний оролцооны түвшингээс хамаардаг.

• Хүүхдийн үзэл бодол нь үнэ цэнэтэй, хувь нэмэртэй болохыг хүлээн зөвшөөрсөн
• Хүүхдийг үр дүнд нөлөөлөх боломжоор хангасан
• Насанд хүрэгсдийн хяналтан доорх аргууд гэх мэт.
Өөрөөр хэлбэл, насанд хүрэгчид үр дүнгийн шинжилгээ болон зөвлөгөөнд
зориулсан ямар арга зүй ашигласан, ямар асуудлыг авч үзсэн, ямар асуулт асуусан
зэргийг тодорхойлох үйл явц юм. Эдгээр үйл явцуудад хүүхдүүд нэлээн идэвхгүй
оролцдог. Гэсэн хэдий ч зөвлөлдөх оролцоо маш үнэ цэнэтэй байж болно. Энэ
нь хүүхдүүдийн үзэл бодол болон туршлагыг хүндлэж буйг харуулахын зэрэгцээ
насан хүрэгчдийн дангаараа хийж чадахгүй зүйлд хүүхдүүд гайхалтай хувь
нэмэр оруулдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Мөн энэ нь хүүхдүүдийн санал бодол,
бодит асуудлуудыг тусгасан шийдвэр гаргах боломжийг олгодог. Энэ нь өөртөө
хүүхдүүдийн амьдралын талаарх бүх хариулт томчуудад байдаг гэсэн уламжлалт
таамаглалд гайхалтай няцаалт өгдөг. Тиймээс зөвлөлдөх гэдэг нь хүүхдүүдэд
өөрсдийнхөө санал бодлыг илэрхийлэх боломж олгодог гэсэн үг юм. Жишээ
нь: гэр бүлийн, эрүүл мэнд эсвэл боловсролын үйлчилгээний хүрээнд бие даасан
эсвэл шүүхийн буюу захиргааны байцаан шийтгэх ажиллагаанд гэрчийн хувиар
орох чадвартай болсон хүүхдүүдэд нөлөөлөх шийдвэр, бодлого, үйлчилгээ, хууль
боловсруулах, явцыг төлөвлөх ажиллагаанд судалгаа хийх үе юм.

ЗӨВЛӨЛДӨХ ОРОЛЦОО ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫГ
БЭХЖҮҮЛНЭ

Зураг 3: Оролцооны түвшин

Зөвлөлдөх
оролцоо

Хамтарсан
оролцоо

Хүүхэд
удирдлагатай
оролцоо

а/ Зөвлөлдөх оролцоо гэдэг нь хүүхдийн амьдрал, туршлагыг ойлгож, мэдлэг
хуримтлуулах эсвэл хөтөлбөрийн загвар гаргах зорилгоор хүүхдийн санал бодлыг
сонсох гэсэн насанд хүрэгсдийн оролдлогыг хэлнэ. Жишээ нь, энэ нь боломжит
бодлогын өөрчлөлтөд засгийн газраас өгөх зөвлөгөө эсвэл Хүүхдийн эрхийн хороонд
өгөх тайланд орсон хүүхдийн санал бодлыг авах зэрэг байж болно. Хүүхдүүд хэрхэн
тоглодог, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийг хэрхэн ашигладаг эсвэл хүүхдүүд сургууль
дээрээ ямар сорилтуудтай нүүр тулж байгаа талаар олж мэдэх эрдэм шинжилгээний
судалгааны хэсэг байж болно. Орон нутгийн эрх баригчид хүүхдүүдтэй нийгмийн
асуудлын талаар зөвлөлдөж болно. Мөн төрийн бус байгууллагууд хүүхдүүдтэй
бие махбодийн шийтгэл эсвэл орон нутгийн сургуулиуд дахь ус, ариун цэврийн
байгууламжийг сайжруулах талаар зөвшилцөж болно.
4

• Насан хүрэгчдийн удирдсан

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

в/ Арга хэмжээ авах /хэрэгжилт/

Бангладешийн төрийн бус байгууллага нь эмсийн хүрээлэнгийн ойролцоо
орших бага сургуульд дэмжлэг үзүүлдэг. Хүүхдүүд өдрийн цагаар сургуульдаа
яваад оройдоо эмсийн хүрээлэнд ажилладаг ээж нар руугаа буцаж очдог
байсан. Хэд хэдэн охидууд уг төрийн бус байгууллага дээр очиж, гэртээ
харимааргүй байна учир биеэ үнэлэгч болохоос айж байна гэжээ. Тус
байгууллагын ажилтан болон охидууд тэдний ээжүүдтэй нь энэ асуудлын
талаар ярилцах зуур охидууд байгууллагын ажлын байранд хоёр жил
амьдарсан байна. Эцсийн дүнд, ТББ хүүхдүүдийг байлгах аюулгүй байр барих
сан босгожээ. Эхчүүд хүүхдүүдийнхээ боловсрол ирээдүйн амьдралын төлөө
санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн байна.
Тус ТББ сургууль ажиллуулж байсан байна. Тэд хүүхдийн оролцоог хангаж
байсан нь хүүхдүүдэд өөрсдийн асуудлаа илэрхийлэн гаргах боломжийг
олгосон. Төрийн бус байгууллага энэ ажлаасаа эерэг үр дүн авч, асуудлыг
шийдэх шийдэлтэй болсон. Энэ бол насанд хүрэгчид нөхцөл байдлыг
удирдаж байсан хэдий ч хүүхдүүдийн асуудал болон туршлагыг хүндэтгэж,
хариу үйлдэл үзүүлсэн зөвлөлдөх түвшний оролцооны нэгэн жишээ юм.
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ТББ Өмнөд Африкийн хүүхдүүдтэй эрүүл мэндийн нь талаар зөвлөгөөн хийхэд,
хүүхдүүд дуу нэгтэйгээр, “эмч сувилагч бидний эрүүл мэндэд анхаарал тавьдаггүй”
гэсэн байна. Тэднийг өвдсөн байхад хүртэл хэн ч тэдэнд анхаарал тавьдаггүй
ажээ. Яагаад гэвэл тэд хүүхдүүд учраас, тэдэнд анхаарал халамж хэрэгтэй үед
тусламж хүсэх хэцүү байдаг болохыг ТББ олж мэдсэн байна. Хүүхдүүд ихэвчлэн
ганцаардмал, айдастай байдаг байна. Олон хүүхэд эмч сувилагч нараас айдаг.
Учир нь эмч нар тэдэн рүү заримдаа орилж хашгирдаг бөгөөд боолт зэрэг
зүйлийг солихдоо тэгс ингэсгээд хаядаг.
Хүүхдүүдийн нэр хүндийг хүндэтгэх, нууцыг хадгалах ухамсар дутуугаас тэдэнд
тулгарах асуудал улам нэмэгдэж байна. Мөн хүүхдүүдэд айдас мэдрүүлж, хяналт
бага тавьсан эмч нарын өгөх мэдээлэл дутмаг байгааг тэд цохон тэмдэглэсэн ба
үүнд “бид эмч сувилагч нараас юу болсон бэ гэж асуухад тэр танд хэлэхгүй байх
үед бидэнд их муухай байдаг” гэж сэтгэгдэлээ илэрхийлжээ. Хүүхдүүдийг өвдсөн
тохиолдолд эмч рүү авч явдаггүй эсвэл явахаас татгалзсан асран хамгаалагчиддаа
хүүхдүүд бурууг өгч байлаа.
Эрүүл мэндийн асуудал болон лавлагааны анхан шатны мэдэгдэхүүний талаар
асран хамгаалагч нар тодорхой хэмжээний боловсролтой болоход эрүүл
мэндийн ажилтнууд голлох үүрэгтэй болохыг тэд мэдэж авсан байна. Судлаачид
хүүхдүүдтэй зөвлөлдсөнөөр, хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй
эмч сувилагч нар хэрхэн хүүхдүүдийг эмчилдэг талаар маш ач холбогдолтой
баримт нотолгоонуудыг олж мэдэх боломжтой болсон бөгөөд өөрчлөлт хийх
шаардлагатай байгааг дурдсан байна. Зөвлөлгөөнөөс олж авсан мэдээллийг
эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан хүүхдийн эрхийн тухай шинэ хөтөлбөр
гаргахад ашиглана.

б/ Хамтарсан оролцоо гэдэг нь тодорхой хөтөлбөрийг бий болгоход тулгарсан
асуудлыг шийдвэрлэхийг хэлнэ. Хөтөлбөр юуг хэрхэн хийх хэрэгтэйг боловсруулахад
туслуулахаар хүүхдүүдийг оролцуулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл, насанд хүрэгчид
болон хүүхдүүдийн хоорондох түншлэлийг энэ оролцоо хангадаг. Хүүхдүүдийн
оролцоогүйгээр анхан шатны шийдвэр гаргасан хэдий ч тэд хүүхдүүдийг шийдвэрлэх
үүрэг, ажлын тодорхойлолтыг зурахад болон үүрэгт томилсон албан ёсны ажилд
байнгын дэмжлэг үзүүлэхэд оролцуулдаг. Хүүхдүүд нь шийдвэрийн хэрэгжилтэд
хамтран ажиллагч болж өгдөг. Хүүхдүүдийн гомдлыг шийдвэрлэх байгууллага нь
насанд хүрэгчдийн удирдан явуулж буй байгууллага байдаг бөгөөд үүнд хүүхдүүд
байнга мэдээлэл өгч, нөлөөлдөг байна. Энэ арга замаар, хамтарсан оролцооны хэлбэр
нь байнга идэвхтэй оролцох боломжоор хангадаг.
Үүнийг дараах хандлагуудаар тодорхойлж болно:
• Насан хүрэгчид санаачилсан
• Хүүхдүүдтэй түншилсэн

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР
ХҮҮХЭДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ НЬ
2011 онд АНУ Афганистанд халдаж эхэлсний дараа Афганистаны дүрвэгсэд
Пакистан руу орсны хариуд, дүрвэгсдийн лагерь дахь хүүхдүүдийн сайн
сайхны төлөө хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх санаачлагыг Хүүхдийг Ивээх Сан
гаргасан. Тэд хүүхдүүдэд тулгарч буй асуудлыг мэдэхийн тулд дүрвэгсдийн
лагерьт хүүхдүүд болон насан хүрэгчдийн бүлгийг нэгтгэх Тусгах үйл
ажиллагаа гэгдэх явцыг танилцуулсан билээ. Үүнийг тогтвортой, шударга
хөгжлийн цөмд эрх мэдэл бий болгох, хүмүүсийн хүрээлэн буй орчинд чухал
дүн шинжилгээг хялбарчлах зохион байгуулалттай оролцоог суралцах үйл явц
гэж үзэж болно.

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

ӨМНӨД АФРИК ДАХЬ ХҮҮХЭД БА ЭРҮҮЛ МЭНД

Хамтарсан оролцоонд хүүхдийг, судалгаа хийлгэх, улс төрийн хөгжил тэгш
эрхийн боловсрол олгох, зөвлөлдөх зэргээр оролцуулж болох ба бага хуралд
оролцох, зөвлөл, хороонд төлөөлөгч хийлгэх гэсэн хувилбарууд ч байж болох
юм. Гэр бүлийн, боловсролын, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүрээн дэх бие даасан
шийдвэрүүд нь зөвлөснөөс илүү хамтарсан байж болох бөгөөд шийдвэр гаргах үйл
явцад хүүхдүүдийг илүү оролцуулж болно. Жишээ нь: хүүхэд тодорхой эмчилгээний
мэс засал хийлгэх эсэхээ эцэг эхтэйгээ хамтарч шийдэж болно. Хамтарсан оролцоо
нь хүүхдүүдэд насанд хүрэгчидтэй хамтран өгөгдсөн үйл ажиллагааны үйл явц, гарах
үр дүнд нөлөөлж чадах хамтын шийдвэр гаргах боломжийг олгодог. Дараах хэсэгт
Пакистаны хүүхэд хамгааллыг нэмэгдүүлэхэд ашигласан хамтарсан оролцооны
жишээг харуулжээ.

Тусгах үйл ажиллагааны бүлгийн үе шатыг хөнгөвчлөх орон нутгийн багийг
Хүүхдийг Ивээх Сан сургалт болон дэмжлэг туслалцаагаар хангадаг. Тэд мөн
хүүхдүүдэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх болон хэлэлцэх боломжоор
хангадаг байна. Үүнд оролцсон хүүхдүүд өөрсдийн нөхцөл байдлаа дүгнэх,
асуудлаа тодорхойлох, стратеги хөгжүүлэх мөн тэдгээрийг шийдвэрлэх
чадвартай болсноо харуулдаг. Нэг сарын дотор, хүүхдүүд дүрвэгсдийн
лагерийн удирдлага хоёр долоо хоног тутамд хүүхдүүдтэй уулзаж, тэдгээрийн
асуудлыг ил гаргадаг хүмүүсийн үнэ цэнэтэй түншийн хувиар тусламжийн
агентлаг болон лагерийн итгэлийг олсон байдаг. Боловсрол, дарамтанд орсон
хүүхэд, өвчин, усны хомсдол, хар тамхи хэрэглэх, эрт гэрлэх зэрэг асуудал
гарч ирнэ. Сургуулийн байгууламжийг сайжруулах, багш нарын харилцааг
засах, бие махбодын шийтгэлд хяналт тавих, гэрлэлтийн талаарх хүүхдийн
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, бэлгийн хүчирхийлэл, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
ариун цэврийн байгууламж болон ус нэвтрүүлэх зэрэг асуудалд дүрвэгсдийн
лагерь болон тусламжийн байгууллагууд хариу арга хэмжээ авсан байна.
Энэхүү хамтын явцыг Хүүхдийг Ивээх Сан санаачилсан боловч хүүхдүүдийн
амьдарч буй орчныг сайжруулах эрхээ хүүхдүүд эдлэх боломжтой болсон юм.
Хүүхдүүдэд тулгамдсан тэдгээр асуудлыг шийдвэрлэн, хүүхдүүдэд юу хэрэгтэйг
олж мэдэхийн тулд хамтын форум байгуулахын оронд хүүхдүүд асуудлаа
шийдвэрлэхдээ голлох үүрэгтэй оролцож байхад нь тэд туслахаар хүүхдүүдтэй
хамтарсан байна.

• Үр дүн болон явцыг сорих эсвэл түүнд нөлөөлөх эрхийг хүүхдүүдэд олгох
• Хүүхдүүдийн өөрөө чиглүүлсэн гэх мэт
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• Холбогдох асуулт юу болохыг тодорхойлох боломжийг хүүхдүүдэд олгох
• Судалгааны арга зүйг хөгжүүлэх боломжийг өгөх

хүүхдүүдийн зорилгыг биелүүлэхэд нь зааж сургах, мэдээлэлээр хангах, зөвлөгөө
дэмжлэг өгөх юм. Жишээ нь, хүүхдүүд бие даан үйл ажиллагаа явуулж болно. Үүнд
сургууль сонгох, эрүүл мэндийн зөвөлгөө хайх, гомдол гаргах механизмыг ашиглах
эсвэл шүүхээр дамжуулан өөрсдийн эрхээ ухамсарлах зэрэг орно.

• Судлаачдын үүргийг хүүхдүүдэд оноохыг зөвшөөрөх
• Ирээдүйн хөгжлийн талаарх хүүхдүүдийн ойлголт, тайлбар, ололтын талаар
хэлэлцэхэд хүүхдүүдийг оролцуулах зэрэг хамтын ажиллагаагаар хүүхдүүдтэй
хийсэн судалгааны төсөл хийгдэж болно.
НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААН
ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦОО
НҮБ-ын судалгааг бэлдэхийн тулд, дэлхий дээрх бүх бүс нутгийн хүүхдүүдийг
оролцуулах өргөн хүрээтэй зөвлөгөөн хийхээр тохиролцсон. Хүүхдүүдийн
дуу хоолойг сонсох амлалтыг зөвхөн оруулах биш. Хүүхдүүд зөвлөхүүд,
баримтжуулагч, өмгөөлөгч, оролцогчид, судлаач, сургагч багш зэрэг олон үүрэг
рольтой байхын зэрэгцээ үндэсний, бүс нутгийн болон дэлхийн зөвлөгөөнд
идэвхтэй оролцогч байдаг. Судалгаатай холбоотой үндэсний болон бүс
нутгийн олон олон арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, санаачилгад хүүхэд, залуучууд
оролдог. Хүүхдүүдийн санал бодлыг баримтжуулах, хүүхдэд ээлтэй нийтлэл
болон судалгааг боловсруулахад мөн тэд идэвхтэй оролцдог. Хүчирхийллийг
зогсоохийн тулд хүүхдүүд ямар үйл ажиллагаа явуулж байгааг харуулсан,
хүчирхийллийг хэрхэн зогсоох талаар зөвлөгөөг түвшин бүрт хийсэн байна.
Харин эцсийн тайлан нь дэлхий дахины хүүхдүүдийн гаргасан зөвлөмжид ихээхэн
нэмэр болжээ. Энэ замналаар, явц нь зөвлөгөөний явцаас хол давсан бөгөөд
насан хүрэгчид хамтран тайлан боловсруулах, түүний үр дүнгийн идэвхтэй нэгэн
хэсэг болон ажилласан нь хамтын ажиллагаа болно.

Энэтхэгийн Тамил Наду муж
Энэтхэгийн Тамил Наду мужид хөршийн түвшний 10 мянга гаруй хүүхдийг
оролцуулсан парламент бий болгосон байна. Хөршийн парламентыг хамтран
бий болгохын тулд 30 орчим гэр бүл хөршийндөө амьдарчээ. Тэдгээр
гэр бүлийн хүүхдүүд Хөршийн парламент бий болгосон байна. Тэдгээр
гэр бүлийн хүүхдүүд /6-18 настай/ автоматаар Хөршийн парламентын
гишүүн болсон бөгөөд ямар ч хүүхэд гишүүнээс татгалзаж болохгүй ажээ.
Хүүхдүүдийн хөршийн парламент өөрсдийнхөө хөршөөс удирдах эрхийг олж
авна. Оролцсон хүүхдүүд зохион байгуулалттай болон эрхтэй болдог бөгөөд
парламент нь тогтвортой, анхан шатны суурьтай, сайн холбоотой, хүүхэд
удирдсан оролцооны бүтэцтэй байдаг. Тус улсын хүүхдүүдийн хэрэгцээнд тэд
байнга хариулт өгч, хамгийн эмзэг хүүхдүүдэд анхаарлаа хандуулдаг байна.
Парламент бүрт эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, байгаль орчин, хүний эрх, хүүхдийн
эрх, тахир дутуу, боловсрол, энх тайван, шударга ёс, тогтвортой хөдөө
аж ахуй, ядуурлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүүхдүүдийн
амьдралд нөлөөлөх бусад тулгамдаж буй асуудал зэрэг бүрт сайд хүүхдүүд
байдаг ажээ. Хэрэгжилтийн явцыг үнэлэхэд хяналт тавих зэргийн дараа
Парламент бүх шийдвэрийг хийдэг байна.

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

Зөвлөлдөх үйл явц – жишээ нь,

Парламентын зорилго нь хүүхдүүдийг дараах боломжоор хангана:

• Ярих болон сонсох
в/ Хүүхэд удирдлагатай оролцоо гэдэг нь хүүхдүүд өөрийн гэсэн үйл ажиллагааг
санаачлах, өөрийн өмгөөллийг хэрэгжүүлэх орон зай хийгээд боломжоор хангагдана
гэсэн үг юм. Насанд хүрэгчдийн санаачилсан төсөл болон үзэл санаа, төлөвлөгөөг
дагахын оронд тэд өөрийн гэсэн бүтэц болон байгууллагыг бий болгож, түүгээрээ
дамжуулан өөрсдөд нь ямар асуудал хамгийн чухал вэ гэдгийг тодорхойлж, түүнийг
шийдэхийн тулд үйл ажиллагаа явуулдаг.
Хүүхэд удирдлагатай оролцоог дараах байдлаар тодорхойлж болно:
• Хүүхдүүд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахаар хамтардаг
• Хүүхдүүдэд тулгамдсан асуудлыг өөрсдөө тодорхойлдог
• Насанд хүрэгчид удирдагч гэхээсээ илүү сургагч нар байдаг
• Хүүхдүүд үйл явцыг хянадаг

• Хүүхдүүд эрхийнхээ төлөө тэмцэх өөрсдийн хөдөлгөөн бий болгох
• Аюулгүй байдал, эрхээ хамгаалах хүсэлтэй идэвхтэй, хариуцлагатай иргэн
байх

• Засаглалд оролцох
• Үйл ажиллагааны хариу үйлдэлд оролцох
Парламент нь хүүхдүүдэд үйл ажиллагаандаа хариуцлага хүлээх, дэг журамтай,
хүсэл эрмэлзэлтэй болгох, өөртөө итгэлтэй болох, чадварлаг болгох
боломжийг олгодог. Тэд сургуулиа хаях хүүхдийн тоог багасгаж, гудамжны
гэрлийг сайжруулахын тулд тус улсын дүүргүүдийг уриалан, тосгонуудыг
цэвэр устай болгож, хүүхдийн гэрлэлтийг багасгаж, хүүхдийн хөдөлмөрийн
мөлжлөгийн хэлбэрээс хүүхдүүдийг хамгаалах зэрэг ажлыг амжилттай
гүйцэтгэжээ.

Хүүхдүүд ухуулга сурталчилгаа, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хамгаалал, нийгмийн
бодлогод нөлөөлөх, эсхүл нийтийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой өөрсдийн
бүлэг болон байгууллагыг удирдан зохион байгуулах зэргээр үйл ажиллагаа бий
болгож болдог /Энэтхэгийн Тамил Наду мужид хүүхдүүд парламент удирдаж буй
жишээг харна уу/. Хүүхэд удирдсан оролцоонд насан хүрэгчдийн үүрэг роль нь
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• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд: дэлхий дээр олон тооны хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүд сургуулиас хоцрогдсон, нуугдмал, гэртээ байдаг. Тэд
олон давхаргад ихээр ялгаварлан гадуурхагддаг бөгөөд ихэвчлэн дарамтанд
сургуульгүй, нийгмийн амьдралаас хөндий, үе тэнгийнхэнтэйгээ тоглож хамт байж
чаддаггүй.
• Үндэстний цөөнх болон жижиг суурингаас гаралтай ядуу хүүхдүүд:
эдгээр хүүхдүүд нь нийгэм болон эдийн засгийн хувьд эмзэг бөгөөд төрийн бус
байгууллага болон бусад нийгэмд суурилсан санаачлагад оролцож чаддаггүй.

Гэрэл зураг: Карен Бийт Ностеруд/Хүүхдийг Ивээх Сан

• Сургуульд явдаггүй хүүхэд: зарим хөтөлбөр нь сургуульд суурилсан төслөөр
дамжуулан хүүхдүүдийн оролцоог дэмждэг бөгөөд үүнд сургуульгүй болон ажил
хийдэг хүүхдүүд оролцож чаддаггүй байна.

Камбожийн захын хорооллын охин Фном Пен хүүхдүүдийг цуглуулан эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, мансууруулах бодисын хор хөнөөл, хүчирхийллийн эрсдлийн
талаар ярилцаж байна.

• Бага насны хүүхдүүд: хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь өсвөр насны хүүхдүүдэд
чиглэсэн байдаг. Гэвч бүр бага насны хүүхдүүд оролцох боломж тэдэнд
тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэхэд нөлөөлдөг бөгөөд тэдгээрийн санал бодол
хэтийн төлөв маш чухал юм.

Янз бүрийн хүүхдийг оролцуулах нь

• Нас залуу ижил хүйстнүүд: олон хүн өөрсдийн бэлгийн сонирхлоос болж
нийгмээс ялгаварлан гадуурхагддаг.

Хөтөлбөрт ямар хүүхдүүд оролцож байгааг та мэдэх шаардлагатай. Зарим хөтөлбөр
хүүхдүүдийн өргөн хүрээг хамрах шаардлагатай бөгөөд хөтөлбөрт оролцох ёстой
байсан хүүхдүүдийн бүх бүлэгт хөтөлбөр амжилттай хүрч чадсан эсэх талаар ямар
тохиолдолд бодох хэрэгтэй. Дэндүү элбэг оролцооны хөтөлбөрт сургуульд явдаг,
илүү боломжтой, боловсролтой зэрэг хүрэхэд амархан хүүхдүүд оролцдог. Гэсэн
хэдий ч, хүүхэд бүр оролцооны тэгш эрхтэй байхыг НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай
Конвенц эрэлхийлдэг. Тиймээс ямар нэг байдлаар хөтөлбөрт оролцуулахад хэцүү
байдаг охид хөвгүүдэд хүрч ажиллах хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. Зарим хтөлбөр
бага насны, ажиллаж буй, тахир дутуу хүүхдүүдэд зориулсан тодорхой бүлэг байгуулна.
Энэ тохиолдолд, эдгээр бүлгийн хүүхдүүдийг аль болох олноор нь оролцуулах
хүчин чармайлтыг хөтөлбөр гаргаж байгаа эсэх талаар бодох шаардлагатай. Тиймээс,
хэрвээ хөтөлбөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн бол өөр өөр хөгжлийн
бэрхшээлтэй, ялангуяа хүнд бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг оролцуулж байна уу? бүлэг
охид хөвгүүд аль алийг хамарч байна уу? тус газар нутгийн уламжлалт нийгмийн
цөөнхийн тахир дутуу хүүхдүүд оролцож байна уу? тусгайлсан хөтөлбөр ямар хүүхдэд
чиглэснийг тодорхойлсон уу? гэдгийг нягтлах хэрэгтэй. Ингэснээр та ямар хүүхэд
оролцож чадахгүй байгааг тодорхойлж чадна. Энэ нь танд хүрч ажиллахад хэцүү
байдаг хүүхдүүдийг оролцуулахад юу хэрэгтэйг шийдвэрлэхэд тусална. Оролцооны
үйл ажиллагаанд хүүхдүүдийн олон бүлэг оролцохгүй байх магадлалтай бөгөөд үүнийг
доор дурдъя.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАТ БҮР ДАХЬ ХҮҮХДҮҮДИЙН
ОРОЛЦООНы ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

ажиллагаанд охид хөвгүүдийн оролцоог урамшуулж, хянахад чухал үүрэгтэй юм.

Хөтөлбөрийн бүх үе шатуудыг харснаар хүүхдийн оролцооний гурван түвшинг
ойлгож авсан. Үүний дараа таны хөтөлбөрийн бүх үе шатанд хүүхдүүд ямар
хэмжээгээр оролцож байгаа оролцооны аль түвшинд байгаа вэ гэдгийг тодорхойлж
чаддаг болно.
1. Ямар асуудлууд байгааг олж мэдэх (нөхцөл байдлын судалгаа)
Та үйл явцыг дараах маягаар тодорхойлно. Үүнд:
• Зөвлөсөн: хүүхдүүдийн санал бодлыг асууна. Гэвч мэдээлэл цуглуулах, дүгнэлт
хийх дүр зураг, үйл явцыг насанд хүрэгчид удирдана
• Хамтарсан: судалгааны аргачлалыг дүрслэхэд хүүхдүүд хувь нэмрээ оруулах
бөгөөд мэдээлэл цуглуулах, дүгнэлт хийхдээ тэдний санал бодлыг тусгана.
• Хүүхэд удирдсан: Хүүхдүүд асуудлыг тодорхойлохдоо бусад хүүхдүүдтэй
нийлж бие даан судална
2. Тэдгээр асуудлуудын талаар юу хийхээ шийдэх (Төлөвлөгөө)
Та үйл явцыг дараах маягаар тодорхойлно. Үүнд:

• Охид- олон нийгэмд охидуудын цаг хугацаа их шахуу байдаг ба энэ нь төрийн
бус байгууллага болон гэрээс гадуурх бусад арга хэмжээнд оролцоход нь саад
болдог. Тэд гэрийн ажил болон хүүхэд харах ажилд тусалдаг. Мөн охидын эцэг
эх тэдэнд аюул учрахаас айн төрийн бус байгууллага болон бусад арга хэмжээнд
оролцуудаггүй. Өсвөр насны охидууд сургууль дээрээ хөвгүүд шиг байж чаддаггүй
байна. Хүүхдийн клуб болон бусад хүүхдийн бүлэг охидууд хөвгүүдээс илүү
идэвхтэй оролцож буйг харуулсан судалгаа сүүлийн үед гарч байна. Энэ нь үйл
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• Зөвлөсөн: гол асуудлуудыг тодорхойлоход хүүхдэд урган гарч ирэх асуудлуудыг
төлөвлөгөөндөө анхааран авч үзнэ
• Хамтарсан: ямар хөтөлбөрийг хөгжүүлснээр ямар өөрчлөлт авчрах тал дээр
хүүхдүүдийн санааг оролцуулна
• Хүүхэд удирдсан: ямар хөтөлбөрийг хөгжсөн байхыг хүсэж байгаа эсвэл
ямар хөтөлбөрийг өөрчлөгдөхийг дэмжиж байгаагаа хүүхдүүд тодорхойлж,
шийдвэрлэнэ
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ? товхимол 3

Та үйл явцыг дараах маягаар тодорхойлно. Үүнд:
• Зөвлөсөн: хүүхдүүдийг оролцохыг урина
• Хамтарсан: хүүхдүүд насанд хүрэгчидтэй хамтран ажиллаж хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэнд оролцоно. Жишээ нь хөтөлбөр нь ямар үр дүнд хүрэх талаар
харилцах, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаануудад оролцох
• Хүүхэд удирдсан: хүүхдүүд хөтөлбөрийг зохион байгуулах, зохицуулах ба
хэгжилтэнд нь хариуцлага хүлээнэ

Товхимол 5 таны мэдээлэл цуглуулахад ашиглаж болох ерөнхий үйл
ажиллагаануудын жишээгээр хангана. Тэдгээрт хүүхдүүдийн оролцооны
хүрээнд мэдээлэл цуглуулахад тустай зарим аргууд багтана. Эдгээр нь:
• Шатласан аргачлал
• Нийт хөтөлбөрийн оролцоог үзүүлэх зураглал

4. Болсон зүйлийг тодорхойлох (Хяналт үнэлгээ)

• “H” үнэлгээ

Та үйл явцыг дараах маягаар тодорхойлно. Үүнд:

• Өгөгдөл ба үр дүнд хийх ерөнхий дүгнэлт

• Зөвлөсөн: хөтөлбөр нь зорилгодоо амжилттай хүрсэн эсэх талаар хүүхдүүдтэй
зөвлөлдөнө
• Хамтарсан: хүүхдүүд насанд хүрэгчидтэй хамтран хөтөлбөрийг үнэлэх
шалгууруудыг гаргаж ирэх бөгөөд хөтөлбөр нь зорилгодоо амжилттай хүрсэн эсэх
талаар зөвлөлдөнө
• Хүүхэд удирдсан: хүүхдүүд юуг үнэлэхийг шийдэх бөгөөд насанд хүрэгчдийн
дэмжлэгтэйгээр хөтөлбөрийн үнэлгээг хийнэ
5. Дүгнэлт дээрх үйлдэл (түгээх болон санал хүсэлт)
Та үйл явцыг дараах маягаар тодорхойлно. Үүнд:
• Зөвлөсөн: дүгнэлтийн үндсэн дээр ямар хариу үйлдэл хийх талаар хүүхдүүдээс
санал асууна
• Хамтарсан: үнэлгээний үр дүнгийн талаар, энэхүү дүгнэлт нь ирээдүйд хөтөлбөрт
ямар нөлөө үзүүлэх ёстой талаар насан хүрэгчид хүүхдүүдийг оролцуулсан
хамтарсан зөвлөгөөн хийнэ
• Хүүхэд удирдсан: хүүхдүүд дүгнэлтийг эргэцүүлж энэхүү үр дүнгийн талаар
насанд хүрэгчидтэй хуваалцах санал гаргаж ирнэ.

Энд хүүхдүүдийн оролцооны хүрээг тодорхойлоход тань туслах хоёр хүснэгт
байна. Та эдгээрийг бөглөхийн тулд хүүхдүүдийг оролцуулаад өөр өөр төрлийн
оролцогчидтой ажиллаж болно. Эхнийх нь хөтөлбөрийн аль үе шатанд
хүүхдүүдийн оролцооны үндсэн шинж нь үүрэг даалгаврын аль түвшинд хамгийн
илүү тусч өгч байгааг тодорхойлоход тань тусална. Хоёрдох нь аль үе шатанд аль
хүүхдүүд оролцсон бэ гэдгийг тодорхойлоход тус болдог. Хүүхдүүд яагаад тэр үед
төдий хэмжээний оролцоогоор оролцсон бэ гэдгийг авч үзэх нь их тустай. Эдгээр
хүснэгтийг бөглөх нь дараагийн үйл ажиллагаануудад хүүхдүүдийг эхний үе шатанд
оролцуулах боломжтой эсэх, үйл явц дахь шийдвэр гаргах, удирдах хэмжээ нь их
байх уу үгүй юу зэргийг тогтооход тань танд тус дөхөм болно.

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОЛЦООНЫ ХҮРЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХОД
ТУСЛАХ ХҮСНЭГТҮҮД

3. Арга хэмжээ авах (Хэрэгжилт)

Хүснэгтийг бөглөж байхдаа дараах чухал зүйлсийг толгойдоо санах ёстой.
• Оролцооны гурван түвшин нь бүгд үр нөлөөтэй хандлага бөгөөд хөтөлбөрийн
зорилгууд, агуулж буй утгаасаа хамаараад тохиромжтой байж болно. Оролцооны
ялгаатай түвшнүүд, ялгаатай үе шатууд нь ялгаатай өөр өөр үйл ажиллагаанд
тохиромжтой байж болно. Жишээ нь: хүүхдүүдийг харилцагчаар оруулсан насанд
хүрэгчдэд зориулж гаргасан судалгаа нь ёс суртахуунд нийцсэн чанар бүхий,
тохиромжтой стандарттайгаар хэрэгжиж байгаа бол бүрэн дүүрэн үр дүнгээ өгч
чаддаг.
• Бүх хөтөлбөрүүдийн зорилго нь бүхэлдээ хүүхдүүдийг оролцуулах, эсвэл
хүүхдүүдийг оролцуулсан үйл ажиллагаа нь л туйлын зорилго юм шиг авч үзэж
бас болохгүй. Бүх хүүхдүүд хүүхэд-удирдсан хэв маягаар оролцох хүсэлтэй
биш шүү дээ. Магадгүй насанд хүрэгчидтэй хамтрах, хамтарсан хэв маягийг
илүүд үзэж болно. Хамгийн чухал нь ямарваа үйл явц, үйл ажиллагаанд хамгийн
тохиромжтой, боломжтой оролцооны түвшинг нь хангах юм.

Гэрэл зураг: Эдгэр Наранхо, Маруска Бонилло
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Хүүхдүүд Эквадор
улсын Эль Оро дахь
сургуулийнхаа бусад
сурагчдын тоглолтыг
үзэж байна.

• Хөтөлбөр нь заавал тогтоосон нэг түвшиндээ үлдэх шаардлагагүй юм. Ялгаатай
түвшингүүдийн хооронд ихэвчлэн давхцсан харилцаа, шилжилт хөдөлгөөн хийж
байдаг. Хөтөлбөр нь зөвлөх үйл явцаар эхлээд, хамтрах хэв маяг руу шилжих,
эцэст нь хүүхдүүдийг итгэлтэй, ур чадвартай болоход нь өөрсдийн хөтөлбөр
лүү орох орон зайг нь өгч ч болох юм. Жишээ нь: Орон нутгийн захиргаа
хүүхдүүдэд улс төрийн үзэл бодол, төлөвлөлтийн талаар зөвлөгөө өгхөөр
шийдэж болно. Хүүхдүүд засгийн газрын талаар ойлголттой болсноор өөрсдөө
зөвлөл эсвэл парламент байгуулж улс төрчдийн мэдээллийн талаар авч хэлэлцэх
зэргээр илүү идэвхи санаачлагатай, өөрийгөө илэрхийлэх хандлагатай болох юм.
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Зөвлөсөн

Хамтарсан

Хүүхэд удирдсан

Биднээр
удирдуулсан...

Ямар асуудлууд
байгааг олж мэдэх
(нөхцөл байдлын
судалгаа)

Хүүхдүүдээс
санал бодлоо
хуваалцахыг хүсэх

Хүүхдүүдийн амьдралд
ямар асуудал байгааг
олох явцад хүүхдүүдийг
хувь нэмрээ оруулахыг
хүсэх

• Аль хүүхдүүд санаачагатайгаар оролсон бэ гэдгийг дүгнэ
• Тус хүүхдүүдийн оролцсон арга хэмжээг нь тодруул
• Дараах хүснэгтэнд групп болгоны дугаарыг бүртгэж ав
Жич: Баганын гарчгуудыг зөвхөн санал болгож байгаа юм. Ямар үйл ажиллагаанд
оролцуулж байгаагаас шалтаалаад тохирсон гарчиг нэмж болно.

Хүүхдүүд
бусадтайгаа өөрийн
судалгаан дээр
ажиллаж асуудлыг
тодорхойлох

Насны
хүрээ

Хүйсийн
тэнцэл

Хамрагдсан
хүүхдийн
тоо

Хөгжлийн
Сургуульгүй
бэрхшээлтэй хүүхдийн
хүүхдийн тоо тоо

Бусад
эмзэг
бүлгийн
хүүхдүүд

Асуудлыг
тодорхойлох
Юу хийхээ
шийдэх
(Төлөвлөгөө)

Хүүхдүүдийн
тавьсан асуудлыг
анхааралдаа авч
төлөвлөх

Ямар хөтөлбөрийг
боловсруулах болон
эрэмбэлэхийг шийдэхэд
хүүхдүүд оролцох

Хүүхдүүд ямар
асуудал дээрээ
ажиллах хүсэлтэй
байгаагаа шийдэх

Арга хэмжээ авах
(Хэрэгжилт)

Хүүхдүүдийг
хөтөлбөрт
оролцохыг урих

Хүүхдүүд томчуудтай
хамтран хөтөлбөрийг
бий болгож хэрэгжүүлнэ

Хүүхдүүд
хөтөлбөрийг
удирдан зохион
байгуулж,
хэрэгжилтийг бүрэн
хариуцна

Гарсан ахицыг
хэмжих (Хяналт
үнэлгээ)

Хүүхдүүд
хөтөлбөрийн
төлөвлөгөөг
биелүүлсэн эсэхээ
зөвлөх

Хөтөлбөрийг хэрхэн
үнэлэхийг хүүхдүүд
томчуудтай хамтран
шийднэ

Хүүхдүүд юуг
үнэлэх хэрэгтэйг
тодорхойлж,
томчуудын
тусламжтайгаар
үнэлгээний
хөтөлбөрийг
эхлүүлнэ

Үр дүнгээ ажил
хэрэгтээ тусгах
(бусдад түгээх
ба эргэх холбоо
үүсгэх)

Үр дүнд хэрхэн
хариу арга
хэмжээ авахад
хүүхдүүдээс
зөвлөгөө авах

Үр дүнгийн үр дагаварын
талаар томчууд болон
хүүхдүүд нэгдсэн
хэлэлцүүлэг хийж,
ирээдүйн хөтөлбөрт тэд
хэрхэн нөлөөлөхийг
олох

Хүүхдүүд үр дүнг
тусгасан санаачилга
гарган, томчуудтай үр
дагаварыг хуваалцана

Юу хийхээ
шийдэх
Арга хэмжээ
авах
Болсон
зүйлийг
тодорхойлох
Дүгнэлт дээр
ажиллах

Гэрэл зураг: Имоген Прикетт/Хүүхдийг Ивээх Сан
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Хүүхдүүд
оролцоогүй

ЯМАР БҮЛГИЙН ХИЧНЭЭН ХҮҮХЭД ОРОЛЦСОН БЭ?

1 ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

ХҮҮХДҮҮД ЯМАР ҮЕД, АЛЬ ТҮВШИНД ОРОЛЦДОГ ВЭ?

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улсын Өмнөд Киву дахь хүүхдийн клубын
тавьж буй бэлгийн хүчирхийллийн талаарх жүжигчилсэн тоглолтыг үзэж байгаа
нь
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2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ 		
ЧАНАР

Гэвч эдгээр шалгууруудыг бүхлээр нь хангах нь маш хэцүү байх олон тохиолдол байдаг
учир энэ нь заавал байх ёстой юм шигээр ойлгогдох албагүй. Жишээ нь: Яаралтай
болон маргааны дараах нөхцөл байдалд эсвэл ялангуяа засгийн газраас хэрэгжүүлж
байгаа тохиолдолд. Тэд шаардлагыг эхнээсээ бүр төгсгөл хэсэгтээ ч хангаж чадахгүй
байсан ч бүх хөтөлбөрүүдийг урагш тэмүүлэхэд чиглэсэн зорилго тавьдаг .
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ ЭНГИЙН
ШААРДЛАГУУД
Ёс зүйтэй бөгөөд үр нөлөө бүхий туршлага бий болохын тулд 9 энгийн шалгуураар
хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй оролцоот үйл ажиллагааг хянаж дүгнэх нь маш
чухал юм. Доор бид тухайн шалгуурыг хангах уу үгүй юу гэдгийг тодорхойлох
энгийн шалгуурууд болон санал болгож буй зарим дүгнэлтээр хангаж байна.

ШАЛГУУР 3 : ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ ХАНДАХ
Хүүхдэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, санаачилга гаргах боломж олгож,
хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Ажилтнууд нь хүүхдийн ар гэр, сургууль, амьдралын
соёлын нөхцөл байдлын талаар ойлголттой байж, мөн хүндэтгэх хэрэгтэй. Энэ нь:
• Хүүхдэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгож, хүндэтгэлтэй хандах
• Хүүхдийг төлөөлөгчөөр сонгож, үйл явц ардчилсан зарчимд тулгуурласан,
идэвхтэй арга хэмжээ нь хүртээмжтэй байх
• Өөрийгөө үнэлэх, өөртөө итгэх итгэлтэй болгох арга замаар ажиллах. Ингэснээр
хүүхдүүд өөрсдөд нь туршлага хуримтлуулах, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж
бий гэдгийг ойлгоно.
• Хамрагдаж буй бүх томчуудыг хүүхдүүдэд хэзээд хүндэтгэлтэй хандахыг
хөтөлбөрийн ажилчид зөвлөж, урамшуулах хэрэгтэй гэсэг үг юм.
ШАЛГУУР 4 : ОРОЛЦОО АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ БАЙХ
Хүүхдийн аж амьдрал, орон нутгийн нөхцөл байдалд холбоо хамааралтай асуудалд
анхаарлаа хандуулж, оролцоогоор дамжуулан тухайн асуудлын талаар тэд мэддэг
болох хэрэгтэй. Энэ нь:

ШАЛГУУР 1: ОРОЛЦОО ИЛ ТОД БӨГӨӨД МЭДЭЭЛЛИЙН
ЧАНАРТАЙ БАЙХ

• Хүүхдийн оролцож буй аливаа арга хэмжээ, хөтөлбөр нь тэдэнд туршлага
хуримтлуулж, мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэхэд нь бодит ач холбогдол өгөх

Хүүхдүүдэд бусад хүүхдүүдтэй нөхөрлөх эрхтэй гэдгийг нь маш тодорхой,
ойлгомжтойгоор мэдээллэх ёстой. Ингэхдээ хэрхэн оролцох вэ, яагаад оролцох
боломжтой вэ, оролцооны хүрээ, оролцооны зарим нөлөөг оролцуулан тайлбарлана.

• Оролцооны аргачлал, арга нь тухайн орон нутгийн талаар мэдлэг, практик дээр
тулгуурлах

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл:
• Хүүхдийн оролцоо нь маш тодорхой зорилготой

• Хүүхдүүдийг тухайн хөтөлбөрт оролцуулж, төлөөлөгчөөр сонгох шалгуур
тогтоохдоо тэднийг өөрсдийг нь хамруулах

• Хүүхдүүд шийдвэр гаргалтанд хэр оролцож байгаагаа ойлгодог

• Чадавх, сонирхолд нь нийцсэн, зохих түвшин, хурдтай арга замыг сонгоход
хүүхдүүдийг өөрсдийг нь хамруулах хэрэгтэй гэсэн үг юм.

• Оролцооныхоо үүрэг хариуцлагыг маш тодорхой ойлгосон байна

шалгуур 5: ОРОЛЦОО ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙХ

• Хүүхдүүд оролцооны зорилго чиглэлий зөвшөөрсөн байна.

Хүүхдүүдийг хөтөлбөрт оролцуулахаар сайн бэлтгэсэн, тэд үйл ажиллагаанд их
хувь нэмэр оруулах боломжтой гэдгийг батлахын тулд хүүхдэд ээлтэй аргачлалуудыг
ашиглах хэрэгтэй. Оролцооны аргачлал, арга зүйг хүүхдийн нас, авьяас чадварт
зохицуулан боловсруулах нь зүйтэй. Энэ нь:

ШАЛГУУР 2: ОРОЛЦОО САЙН ДУРЫН БАЙХ
Хүүхдүүд оролцмоор байна уу үгүй юу гэдгээ сонгох бөгөөд үйл ажиллагаанаас хүссэн
үедээ гарч болно. Хүүхдүүдийг хэзээ ч оролц, санаа бодлоо илэрхийл гэж шахах
ёсгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл:
• Хүүхдүүдэд оролцох эсэхээ авч үзэх хугацаа өгөх бөгөөд зөвшилцлийн талаар
мэдээлэл өгнө
• Хүүхдүүд хүссэн үедээ хөтөлбөрт оролцохоос татгалзах эрхтэй гэдгээ мэддэг байх
• Хүүхдийн бусад үүрэг хариуцлагыг /сургууль, ажил ... г.м/ хүндэтгэж, цаг хугацааг
тохируулах

2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАР

Хүүхдийн оролцооны талаар утга агуулга бүхий, үр нөлөөтэй чанарын стандартыг бий
болгох шаардлага урган гарч ирж байгаа бөгөөд хөтөлбөр нь ядаж л аюулгүй, бие
биеэ хүндэтгэсэн, ялгаварлан гадуурхалт байхгүй байх ёстой юм. Доор тайлбарлах
энэхүү шалгуурууд нь Хүүхдийн Эрхийн Хорооны Зөвлөлийн Ерөнхий зүйлийн 12-р
бүлэгт тусгагдсан байдаг.

• Оролцоог чанартай болгохын тулд цаг хугацаа, нөөл бүрдүүлж, оролцоонд
хүүхдийг зохих ёсны дагуу бэлтгэх
• Оролцооны аргачлалын хүүхдүүдтэй хамтарч, эсвэл зөвлөлдөн боловсруулах
• Томчууд нь хүүхдэд ээлтэй аргачлалыг дэмжих, ажлын арга замыг сонгох
бололцоотой байх
• Уулзалт хийх газар, үйл ажиллагаа явуулах байршил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүд болон бусад цөөнхийн бүлэгт ээлтэй, хүртээмжтэй байх
• Хүүхдүүдэд хүүхдэд ээлтэй хэлбэрээр хангалттай хүртээмжтэй мэдээлэл өгсөн
байх хэрэгтэй гэсэн үг юм.
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Эмзэг давхаргын хүүхдүүдэд ч оролцох боломж олгож, хүүхдийн оролцооны аливаа
хөтөлбөр ялгаварлан гадуурхах үзлээс ангид байх хэрэгтэй. Хөтөлбөрт оролцож буй
бүх хүүхдийн зан заншил, соёлд ажилтнууд мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Энэ нь:
• Хүүхдүүдийг нас, арьсны өнгө, өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон
бусад санаа бодол, үндэс, яс, нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, хөгжлийн бэрхшээл,
төрөлхийн эмгэг болон бусад байдлаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх
• Орон нутгийн бүх хүүхдэд туслах боломж бүрдүүлэхийн тулд оролцооны үйл
ажиллагаанд бүх давхаргын хүүхдүүдийг хамруулахыг зорих
• Оролцооны үйл ажиллагаа нь янз бүрийн бүлгийн хүүхдүүдийн хэрэгцээ, хүлээлт,
нөхцөлд байдалд хариу арга хэмжээ авахуйц хангалттай уян хатан байх
• Насны хязгаар, хүйс, хүүхдүүдийн авьяас чадавх болон бусад янз бүрийн хүчин
зүйлийг харгалзан үзэх
• Ялгаварлан гадуурхалтын аливаа хэлбэрээс ангид байх хэрэгтэй гэсэн үг юм.
ШАЛГУУР 7: ТОМЧУУДЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ ЗАМААР
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ХӨХҮҮЛЭН ДЭМЖИХ
Хүүхдийн оролцоог үр дүнтэй болгохын тулд хөхүүлэн дэмжих мэдлэг, чадвар
ажилтнуудад байх ёстой. Тодруулбал, тухайн үйл ажиллагаанд оролцохын өмнө
хүүхдүүдийг бэлтгэл, сургалтад хамруулж, дэмжих шаардлагатай байж болох юм. Энэ
нь:

• Хүүхдийн оролцооны үйл ажиллагааны явцад хүүхдийн эрхийг хамгаалах арга
хэмжээг эн тэргүүнд багтааж, зохион байгуулах шаардлагатай байх
• Оролцооны үйл ажиллагаанд хамрагдсан хүүхдүүд хүчирхийллээс зайлсхийн
аюулгүй байх эрхтэй гэдгээ, шаардлагатай тохиолдолд явах газраа мэдэж байх
• Оролцооны үйл ажиллагааны явцад хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах,
зохицуулах асуудлуудыг чадварлаг, мэдлэгтэй ажилтнуудад даалгах
• Эрсдлүүдийг багасгах, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд
хамгаалагчдыг байрлуулах
• Оролцооны үйл ажиллагааг зохион байгуулж буй ажилтнууд нь хүүхэд хамгаалах
тодорхой арга, стратегитай байна. Энэ стратегиа ажилтнууддаа сайн түгээж,
ойлгуулсан байх
• Байгууллагын ёс зүйн дүрэм, хүүхэд хамгаалах аливаа бодлогын дагуу хууль
эрхзүйн болон ёс суртахууны хариуцлага хүлээнэ гэдгээ ажилтнууд хүлээн
зөвшөөрөх
• Зарим хүүхдэд тодорхой эрсдэл тулгарч, тэдэнд тусламж авахад нь тулгарч буй
өөр саад бэрхшээлийг байгааг ойлгох
• Хүүхдүүдийн гаргасан мэдээллийг ашиглахдаа ажилтнууд зөвшөөрөл авах, нууц
гэсэн мэдээллийг хэзээд хамгаалах

• Бүх ажилтан, зохион байгуулагчид хүүхдийн оролцоонд мэдрэмжтэй хандаж,
хүүхдийн оролцооны ач холбогдол болоод байгууллагынхаа үүрэг даалгаврыг
ухамсарлан ойлгох

• Оролцооны үйл ажиллагаанд хамрагдсан хүүхдүүд итгэлтэйгээр гомдол гаргах
боломжийг бүрдүүлэхийн тулд гомдол мэдүүлэх тухай журмыг албан ёсоор
боловсруулах. Энэ журмын талаарх мэдээлэл бүх хүүхдэд ойлгогдох хэл,
хэлбэрээр байх

• Оролцооны аргачлал, практикийг хэрхэн ашиглахыг сургахын тулд ажилтнуудаа
зохих ёсны сургалтад хамруулж, хэрэглэх зүйлс болон бусад боломжоор хангах

• Нэг ч хүүхдийн зураг, дүрс бичлэгийг өөрөөс нь болоод асран хамгаалагчдаас нь
ямар нэг байдлаар зөвшөөрөл авалгүйгээр авч, нийтэлж, хэрэглэхгүй байх

• Ажилтнуудаа идэвхтэй дэмжихийн сацуу хянаж, оролцооны туршлагыг нь үнэлэх

• Хариуцлага, аюулгүй ажиллагаа, аялал, мөн эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой
аливаа үүрэг хариуцлагыг тодорхой төлөөлж, үр дүнтэйгээр төлөвлөх ... хэрэгтэй
гэсэн үг юм.

• Тулгарсан асуудлыг бүтээлч байдлаар шийдвэрлэхийн тулд оролцож буй
хүүхдүүдийн талаарх аливаа санаа бодол сэтгэл түгшээсэн асуудлыг ажилтнууд
илэрхийлэх боломжтой байх
• Мэргэжлийн онцгой ур чадвартай буюу туршлагатай хүмүүсийг сонгон шалгаруулж,
ажилд авах, мөн ажилтнуудынхаа ур чадварыг нэмэгдүүлж, хөгжүүлэхийн тулд
бусадтай харилцан туршлага солилцуулах
• Ажилтнууд хоорондоо, ажилтнууд болоод удирдлагууд хоорондоо зохих журмын
дагуу харилцаж, харилцан хүндэтгэлтэйгээр харилцаж, үнэнч шударга байх ...
хэрэгтэй гэсэн үг юм.
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сөрөг үр дагаврын эрсдлийг бууруулахын тулд ажилтнууд чадах бүх арга хэмжээгээ
авах ёстой. Энэ нь:

2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАР

ШАЛГУУР 6: ОРОЛЦОО БҮХНИЙГ ХАМАРСАН БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

ШАЛГУУР 9: ОРОЛЦОО НЬ ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ БАЙХ
Оролцооны үйл ажиллагаанд хамрагдсаных нь дараа өөрсдийнх нь үзэл бодлыг
хаана, хэрхэн ашигласан, ямар нэг үр дүн гарахад нөлөөлсөн, дараа дараагийн үйл
ажиллагаа, арга хэмжээнд хамрагдах боломж байгаа эсэхийг хүүхдүүдэд тодорхой
тайлбарлах нь зүйтэй. Энэ нь:
• Оролцооны үйл ажиллагааны аль болох эхний шатнаас эхлүүлэн хүүхдүүдийг
хамруулах

ШАЛГУУР 8: ОРОЛЦОО НЬ АЮУЛГҮЙ, ЭРСДЭЛД МЭДРЭМТГИЙ
БАЙХ

• Ажилтнууд болон түншүүд хүүхдүүдийн өмнө хариуцлага хүлээх

Хүүхдүүдтэй ажиллаж буй томчууд нь хүүхдүүдэд санаа тавих үүрэгтэй. Хүүхдүүд
хүчирхийлэл, мөлжлөгт өртөх болон оролцооны явцад тулгарч болзошгүй аливаа

• Үе тэнгийнхэн, орон нутгийн иргэд, бусад байгууллагатай оролцооны туршлагаа
хуваалцахад нь хүүхдүүдийг дэмжих

• Хяналт, үнэлгээний үйл явцад хүүхдүүд оролцохыг дэмжих
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Бүх ажилтан
шалгуурыг
бүрэн ойлгож,
хэрэгжүүлж,
шалгасан
Шалгуурыг
биелүүлэхээр хүчин
чармайлт гаргасан ч
зохион байгуулалтын
ямар ч журамгүй

Тэд хүссэн үедээ хөтөлбөрт оролцохоо болих
боломжтой юу?

Тэдэнд оролцох эсэхээ шийдэх хангалттай
хугацаа, мэдээлэл өгсөн үү?
Шалгуур 2: Оролцоо сайн
дурын үндсэнд суурилсан
байна

Хүүхдүүд сайн дураараа оролцсон уу ?

• Үндсэн шаардлагуудыг хэр сайн хангасан эсэхийг бодоход нь хүүхдүүд болон
бусад оролцогч тал жишиг үзүүлэлтүүд тус болох боломжтой. Гэхдээ хүүхдүүдтэй
үйл ажиллагаа явуулах явцад тэднийг тус бүрчлэн үнэлэхэд эдгээр жишиг үзүүлэлт
тус болохгүй байж магадгүй. Харин үүний оронд та жишиг үзүүлэлтүүдийг тухайн
шаардлагаа танилцуулахдаа ерөнхий удирдамж болгон ашиглах боломжтой.
Жишээлбэл, “Оролцоо сайн дурын үндсэнд суурилсан байх хэрэгтэй” гэсэн
Шаардлага 2-ыг, “хүүхдүүд энэ хөтөлбөрт оролцох сонголтоо өөрсдөө хийсэн.
Тэднийг хэн ч албадаагүй. Тэд энэ хөтөлбөрт оролцох сонголт хийсэнтэйгээ
адил хүссэн үедээ бас оролцохоо болих боломжтой” гэж та ерөнхий байдлаар
тайлбарлаж болно. Ингэж тайлбарласныхаа дараа үйл ажиллагаа ямар байсныг аль
багана дахь дүрсээр тодорхойлохыг нь та тэднээс асуух боломжтой

Холбогдох хүн бүрт үүрэг, хариуцлагыг нь
тодорхой тайлбарлаж, ойлгуулсан уу?

• Хамрагдсан бүх хүүхэдтэй бүх шаардлагыг хангахад их цаг хугацаа зарцуулсан эсвэл
ингэх нь хүүхдүүдэд хэтэрхий төвөгтэй байсан эсэхийг та олж мэдэх боломжтой.
Хэрвээ ийм бол, та хүүхдүүдийг гурван бүлэгт хувааж, бүлэг тус бүрийг гурван
шаардлагаар авч үзээрэй. Ингэснээр эдгээр бүлэг нь дараа нь бүгд хурлын үеэр
уулзаж, үнэлгээгээ хуваалцаж, бусад оролцогчийнхтой хэр таарч байгаагаа шалгаж
үзэх боломжтой.

Хүүхдэд ээлтэй байдлаар, тэдэнд ойлгогдох
хэлээр мэдээлэл түгээсэн үү?

• Таны өгсөн урам зориг, дэмжлэг оролцогч бүх хүүхдийг идэвхжүүлж, дэмжлэг
болсон эсэхийг шалгаарай. Тухайн үйл ажиллагаануудад хамрагдсан өөр өөр
хүүхдүүд, тухайлбал, бага насны хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, охид ба
хөвгүүдийн туршлагыг судалж, олж авах нь маш чухал юм.

Шалгуур 1: Оролцоо ил
тод ба мэдээлэлтэй байна

Таны хамрагдсан оролцоот үйл ажиллагаа ёс зүйн болон үр дүнтэй оролцооны
үндсэн шаардлагыг хангасан эсэхийг мэдэхэд тус болох жишиг үзүүлэлтүүдийг доорх
хүснэгтэд орууллаа. Юуг, хэрхэн сайжруулах хэрэгтэй байгааг хэлэхдээ та тодорхой
зургаар хүснэгтийг бөглөнө үү. Тухайн хөтөлбөрт оролцсон хүүхдүүд өөрсдийнхөө
оролцооны талаар маш өөр өөр байр суурь, хандлагатай байж болох учраас
хамрагдсан хүүхдүүд болон ажилтнуудтай та энэ дүн шинжилгээг хийх нь чухал юм. Та
мөн дараах асуудлуудыг авч үзэх хэрэгтэй.

Хүүхдүүдэд оролцох эсэхээ шийдэхэд нь тус
болохын тулд хөтөлбөрийн талаар хангалттай
мэдээлэл өгсөн үү?

Хамрагдсан оролцооны үйл ажиллагаа нь дээрх есөн шаардлагыг хангасан
эсэхийг үнэлж, тооцоолохдоо хүүхдүүд болон томчууд ашиглах боломжтой
“Шавар ваарууд ба чулуунууд” гэж нэрлэсэн нэг үйл ажиллагааг Товхимол 5-т
багтаав.

Шалгуурыг мэдэж
байгаа ч практикт
тусгаагүй

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАРЫГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ?

Шалгуурыг
харгалзан
үзээгүй

• Олж авсан мэдлэг, хуримтлуулсан туршлагаа цаашид оролцооны үйл явцыг
сайжруулахад ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг юм.

Энэ хүснэгтийг хэрэглэх явцад гарч болох
асуултууд

• Үнэлгээгээр дамжуулан илрүүлсэг алдаа дутагдлыг хүлээн зөвшөөрч, цаашид
анхаарах амлалт авах

ЁС ЗҮЙТ ОРОЛЦООНД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН шалгууруудыг ХЭМЖИХ ЖИШИГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ? товхимол 3

• Хамрагдсан бүх хүүхдэд мэдээлэл хүргэх
• Оролцооны үйл явцын талаарх сэтгэл ханамж, өөрсдийнх нь санаа бодол тухайн
үйл ажиллагааг сайжирч, амжилттай болоход хэрхэн нөлөөлсөн гэж үзэж бгааг нь
хүүхдүүдээс асуух

2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАР

• Өөрсдийнх нь оролцооны үр нөлөө, үр дүн болон дараагийн аливаа алхмуудын
талаар хүүхдүүдэд шуурхай, тодорхой мэдээлэл өгөх
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Хүүхдүүдийн амьдралд тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэж байнгаа юу ?

Хүүхдийн оролцоог тэдний амьдрал дахь гол
томчууд, тухайлбал эцэг эх, асран хамгаалагчид,
багш нар нь дэмжсэн үү?

Хүүхдүүдтэй хамтран ажиллах замаар орон нутгийн
үнэт зүйлс, соёлын зүйлсийг авч хэлэлцсэн үү?

Хүүхдүүдийн сурах, ажиллах, тогло г.м цаг завыг
харгалзан үзсэн үү?

Шалгуурыг
харгал-зан
үзээгүй

Шалгуурыг
биелүүлэхээр хүчин
чармайлт гаргасан ч
зохион байгуулалтын
ямар ч журамгүй

Шалгуурыг мэдэж
байгаа ч практикт
тусгаагүй

Бүх ажилтан
шалгуурыг бүрэн
ойлгож, хэрэгжүүлж,
шалгасан

Оролцоо
хамааралтай
байна

Шалгуур 6:

Шалгуур 5:

Тухайн үйл ажиллагаа хүүхдүүдийни чадвар, сонирхолд
ашиг тусаа өгч бна уу?

Өөрсдөд нь хамааралгүй үйл ажиллагаанд оролцлоо
гэж томчууд хүүхдүүдэд ямар нэг дарамт шахалт
үзүүлдэг үү?

Хүүхдүүдийн амьдралд тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэж байнгаа юу ?

Хөгжлийг бэрхшээлтэй хүүхдүүд эдгээр газарт очих
боломжтой байсан уу?

Хүүхдүүдэд тохиромжтой газар уулзалтуудаа зохион
байгуулж байсан уу?

Хүүхдүүдийн өөртөө итгэх итгэлийг бий болгох, үүний
дотор охид ба хөвгүүдийн нас болон чадварын ялгааг
тэнцүүлэх аргуудыг ашигдласан уу?

Хүүхдүүдэд ээлтэй аргачлал, арга ашигласан уу?

Энэ хүснэгтийг хэрэглэх явцад гарч болох
асуултууд

Шалгуурыг
харгал-зан
үзээгүй

Шалгуурыг
мэдэж байгаа
ч практикт
тусгаагүй

Шалгуурыг
биелүүлэхээр хүчин
чармайлт гаргасан ч
зохион байгуулалтын
ямар ч журамгүй

Бүх ажилтан
шалгуурыг бүрэн
ойлгож, хэрэгжүүлж,
шалгасан

ЁС ЗҮЙТ ОРОЛЦООНД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН Шалгууруудыг ХЭМЖИХ ЖИШИГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Тухайн үйл ажиллагаа хүүхдүүдийни чадвар,
сонирхолд ашиг тусаа өгч бна уу?

Өөрсдөд нь хамааралгүй үйл ажиллагаанд
Оролцоо
оролцлоо гэж томчууд хүүхдүүдэд ямар нэг дарамт
хамааралтай байна шахалт үзүүлдэг үү?

Шалгуур 4:

Шалгуур 3:
Оролцоог
хүндэтгэнэ

Энэ хүснэгтийг хэрэглэх явцад гарч болох
асуултууд

ЁС ЗҮЙТ ОРОЛЦООНД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН Шалгууруудыг ХЭМЖИХ ЖИШИГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ? товхимол 3
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Бүх ажилтан
шалгуурыг
бүрэн ойлгож,
хэрэгжүүлж,
шалгасан
биелүүлэхээр хүчин
чармайлт гаргасан ч
зохион байгуулалтын
ямар ч журамгүй

Хүүхдийн оролцоотой холбоотой үр дүн, нөлөөг үнэлэхдээ та энэ хөтөлбөрийн
анхны зорилтуудыг лавлаж харах хэрэгтэй. Жишээлбэл, оролцооны хөтөлбөр
нь хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийг хөхүүлэн дэмжиж, ур чадвар, итгэлцлийг
бий болгох, магадгүй эрх нь зөрчигдөж байгаатай холбоотойгоор хүүхдүүдийн
өөрсдийнх нь дуу хоолойг сонсох зорилготой байж болох юм. Эсвэл хүүхэд
хамгааллыг бэхжүүлэхийн тулд ямар нэг бодлого, хуулийг өөрчлөх зорилготой ч
байж болно. Чухамдаа, ийм хөтөлбөрт дээрх зорилтууд бүгд, мөн өөр зорилтууд ч
багтаж байж болох юм.

Шалгуурыг
харгал-зан
үзээгүй

Шалгуурыг

Үр дүнг хэмжиж, тооцоолоход ашигладаг шалгуур үзүүлэлтүүдэд нөлөөлөх учраас
яг ямар зорилготойг нь эхлээд тодруулах хэрэгтэй. Энэ хэсэгт, өөрчлөлт, үр дүн
болон үр нөлөөг тооцоолохдоо ашиглах боломжтой зарим шалгуур үзүүлэлтийг
танд өгч, таны авч үзэх шаардлагатай Үр дүнгийн өөр өөр төрлийг бид багтаалаа.
Эдгээр нь санааг хөхүүлэн дэмжиж, гарч болох үр дүнг санал болгохын тулд
боловсруулан жишээ төдий юм. Үр дүнг бүх аргаар тооцоолохдоо, холбогдох бүх
тал, тухайлбал, хүүхдүүд, эцэг эх, ажилтнууд, нийгэмлэгийн гишүүдийг хамруулан үр
дүнг тооцоолох хэрэгтэй.

мэдэж байгаа
ч практикт
тусгаагүй

Шалгуурыг

Хүүхэд, залуус өөрсдөө, тэдний гэр бүлийнхэн, хүүхдийн оролцоог дэмждэг
байгууллага эсвэл бүлэг хүүхдийн оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа болон гэр бүл,
орон нутгийн нийгэмлэгүүд, орон нутгийн засаг захиргаа ба улсын засгийн газрын
түвшинд хүүхдийн эрхийн талаарх ойлголт өргөжин тэлж байгаа эсэхээс хамааран
хүүхдийн оролцооны үр нөлөөг та мөн тооцоолох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл,
хүүхдийн оролцоог дэмжихийн төлөө юу хийж, ямар үр дүн гарсныг үнэлэх юм.

Ямар нэг шаардлагыг нь, зорьсондоо хүрэхэд нь
дэмжих тухай мэдээллийг томчууд хүүхдүүдээс
авдаг уу?

Хүүхдийн санаа бодол, санал, тэд яагаад тайлбар
хүсч байгааг томчууд нухацтай авч үздэг үү?

• Тодорхой зорилт гаргаж, шалгуур үзүүлэлтүүд бий болгохын ач
холбогдол:

Оролцож байгаа
хүүхдүүдийг хариуцах
хэрэгтэй

Дараачийн арга хэмжээнд оролцож, үнэлэх үйл
явцад оролцоход хүүхдүүдийг дэмждэг үү?
Шалгуур 9:

Хэрвээ тухайн үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа
аюул занал мэдэрсэн бол хаанаас тусламж эрэхээ
хүүхдүүд мэдэж байгаа юу ?

Хүүхдүүдийг аюулгүй байлгах арга зам, тэдэнд
учирч болзошгүй эрсдэл бий юу?

Оролцоо аюулгүй,
эрсдлийг урьдчилан
тооцоолсон байх
хэрэгтэй

Шалгуур 8:

Хүүхдүүд хөтөлбөрт оролцохдоо аюулгүй байж
чадах уу ?

Ажилтнууд хүүхдийн оролцоог нийгэмд, нийтийн
дунд үр дүнтэйгээр дэмжиж чадах уу?

Хүүхдийн оролцоог хөхүүлэн дэмжих итгэл албан
хаагчдад байгаа юу?

Хүүхэдтэй ажиллах зохих ёсны чадвар, мэдлэгийг
ажилтнууддаа олгосон уу?

Таны үнэлгээндээ тодорхой нөлөө гарч байна гэхээс илүүтэйгээр өөрчлөлт гарсныг,
тухайлбал хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл нэмэгдсэнийг, ингэхэд юу нөлөөлснийг
нотлох баримтуудыг оруулж өгөхийг мөн чармайж хэрэгтэй юм.

Шалгуур 7:
Томчуудыг сургалтад
хамруулан хүүхдийн
оролцоог дэмжих
хэрэгтэй

Энэ хүснэгтийг хэрэглэх явцад гарч болох
асуултууд

ЁС ЗҮЙН ОРОЛЦООНД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН Шалгууруудыг ХЭМЖИХ ЖИШИГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
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3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ 		
ҮР ДҮН

Хөтөлбөрийг эхлүүлэхдээ яг ийм үр дүнд хүрнэ гэж тодорхой зорилт
дэвшүүлээгүй бол үүний үр нөлөөг нь тооцоолох боломжгүй. Тодорхой
зорилтууд болон ахицыг тооцоолох шалгуур үзүүлэлтүүд нь сайтар хянаж,
бодитоор үнэлэхийн үндэс юм. (Зорилго, шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн
боловсруулахтайлбарыг Товхимол4-өөс үзнэ үү.)
• Сөрөг үр дүн: Оролцоо нь заримдаа хүүхдүүдэд сөргөөр нөлөөлөх талтай
байдаг. Тухайлбал, эцэг эх, багш нар нь болон шашны удирдагч нар тэдний
оролцоог эсэргүүцэх магадлалтай. Мөн хүүхдүүдийн гаргасан санаачилгын
шүүмжлэлийн хэсгийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүд дамжуулснаар шүүмжлэлд
эмзэг улс төрчдийн хариу үйлдэлд хүүхдүүд өртөж, улмаар тэдний эрх ашиг
цаашид илүү зөрчигдөж болох юм. Аливаа сөрөг үр дагаврыг танин мэдэж,
баримтжуулах нь чухал. Ингэснээр хүүхдүүдэд ямар эрсдэл тулгарч байгааг
ойлгох эхлэл болно. Цаашлаад хүүхдүүдэд тулгарч байгаа эрсдлийг үр
дүнтэйгээр бууруулж, эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ авахын зэрэгцээ эрсдлийн
талаарх мэдээлэл олж авахын тулд хүүхдүүдтэй хамтран ажиллаж болох юм.
• Эх үүсвэрийг тогтоох: Аливаа үйл ажиллагаан дахь хүүхдийн оролцоо болон
тухайн үр дүнгийн хооронд та тодорхой уялдаа холбоо бий болгох боломжгүй.
Өөрчлөлтөд олон хүчин зүйл нөлөөлөх боломжтой. Жишээлбэл, сургууль
дээр хүүхдүүдийн бие махбодид хүрч шийтгэж байгааг багасгаж, бууруулах
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• Цаг хугацааны хамрах хүрээ: Хүүхдүүдийн хүсч буй үр дүнгийн олонход
хүрэхэд ихээхэн цаг хугацаа шаардагдана. Аливаа нэг хөтөлбөр богино болон
урт хугацааны зорилтуудтай гэдгийг ойлгуулах нь хэзээд чухал. Ингэснээр хэрэвээ
нийт зорилгодоо хүрэхэд урт хугацаа орох юм шиг санагдаж байгаа ч хүүхдүүд
оролцооныхоо үр нөлөөг харж эхлэх боломжтой. Жишээлбэл, хүүхдүүд өөрийн
оршин сууж буй газар, хүрээлэлдээ илүү аюулгүй орчин бий болгохоор ажиллахыг
хүсч байгаа бол тэд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж болох юм. Үүнд:
- Богино хугацааны зорилтууд-тогтмол уулзаж, хаана аюулгүй бус байгаа
зэрэг мэдээллийг хамруулсан хүүхдүүдийн цуглуулсан баримтуудад тулгуурлсан
тайланг гаргаж байх тухай хэлэлцээрийг орон нутгийн засаг захиргаатай
байгуулах гэх мэт зорилтуудыг үүнд багтааж болно
- Дунд хугацааны зорилтууд-гудамж талбайг илүү гэрэлтүүлэгтэй болгох,
автобусны жолооч нар болон бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид хүүхдүүдэд дээрэнгүй
хандсаныг мэдээллэх мэдээллийн механизм бий болгох зэрэг зорилтуудыг энд
дэвшүүлж болно.
- Урт хугацааны зорилтууд-орон нутагт хүүхэд хамгаалах хороо байгуулах,
хүчирхийлэлд өртсөн бүх хүүхдийн талаар мэдээлэл өгч, тэдний хохирлыг
барагдуулах эсвэл хүүхдүүд сургууль дээрээ бие махбодийн шийтгэлд өртөж
байгаад цэг тавих үр дүнтэй механизмыг нэвтрүүлэх зэргийг үүнд оруулах
боломжтой.

ҮР ДҮНГИЙН ТӨРЛҮҮД
Аливаа хөтөлбөрийн үр дүнг ерөнхийдөө хоёр ангилал болгох хувааж болох юм.
• Хүүхдийн хүмүүжил, хандлагатай холбоотой хувийн үр дүн
• Өргөн цар хүрээг хамарсан гадаад үр дүн
ХУВИЙН ҮР ДҮН
Аливаа хөтөлбөрийн оролцоот үйл ажиллагаа нь үүнд шууд оролцсон эсвэл өртсөн
хүмүүст, тухайлбал, хүүхдүүд, тэдний эцэг эх буюу асран хамгаалагчид, дэмжигч
байгууллага, олон нийтэд ямар нөлөө үзүүлдгийг эдгээр үр дүн тодорхойлно. Энэ
нь тухайн хөтөлбөрт хамрагдсанаар зүгээр л бий болсон үр нөлөө юм. Юунд
анхаарлаа хандуулж байгаагаас үл хамааран зан авир болон хандлагын үр дүн нь
бүх хөтөлбөрт хамааралтай. Тухайн хөтөлбөр нь хүүхдийн парламент байгуулах, гэр
бүлийн хүчирхийллийг зогсоох эсвэл сургуулийн ус, ариун цэврийн байгууламжийг
сайжруулах зэрэг ямар ч зорилготой байсан үүнд хүүхдүүд болон тэдний эргэн
тойрны гол хүмүүс, томчууд хэрхэн оролцож, тэдэнд ямар нөлөө үзүүлж байгааг
тооцоолох нь чухал. Ийм баримт нь оролцооны эерэг боломжууд, магадгүй сөрөг
нөлөө болон хүүхдэд туршлага хуримтлуулахад ямар хүчин зүйлс нэмэр болдог
талаарх үнэлж баршгүй мэдээлэл өгөх боломжтой.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮН

хоёр жилийн кампанит ажилд хүүхдүүд оролцож болох юм. Энэ хугацаанд, багш
нарын зан авир, хандлагад олон хүчин зүйл (энэ хугацаанд хүүдүүдэд ямар ч хяналт
тавихгүй), тухайлбал, шинэ хууль, багшийн сургалтын төлөвлөгөөн дэх өөрчлөлт,
уг асуудалд хэвлэл, мэдээллийнхэн хэрхэн анхаарлаа хандуулж байгаа, эсвэл ангийн
хэмжээг багасгасан зэрэг нөлөөлж болно. Тодорхой нэг кампанит ажлаас гарсан
ялгааг тайлбарлах амаргүй байдаг. Хүүхдүүдүүдийг хамруулж насан хүрэгчид
удирдсан кампанит ажлуудаас илүү бодит үр дүн гардаг. Гэхдээ хүчтэй нөлөө
үзүүлсэн, хүүхдүүдийн үйлдэл болон дорвитой өөрчлөлт хоорондын тодорхой
уялдаа холбоог харж болохуйц онцгой үйл ажиллагааг та тодорхойлж болох юм.
Хамгийн гол нь энэ нотлох баримтаа баримтжуулах нь чухал. Улсын хэмжээнийхээс
илүүтэйгээр орон нутгийн түвшинд болж байгаа аливаа үйл ажиллагаанаас эдгээр
уялдаа холбоог харахад илүү хялбар байдаг.

Өөр өөр бүлэгт гарах үр дүнг доор харуулахыг хичээлээ.
I.

Хүүхдэд гарах өөрчлөлт

• Өөрийгөө илүү үнэлдэг болж, өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдэнэ
• Ур чадвар нь сайжирна (харилцаа, асуудлыг шийдвэрлэх, ярилцах ... г.м.)
• Эрхийнхээ талаар илүү ойлголттой болно
• Үр ашигтай байдал ба эрх мэдлийн талаар ойлголттой болно

ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ САНУУЛАХ НЬ
стандарт, тайлбар, үнэлэх, тооцоолох, хэмжүүр

Зорилт

хөтөлбөр эсвэл төслийн цаг хугацааны хамрах хүрээ ба хүрэх зорилтыг
тодорхойлсон хураангуй тайлан

Шалгуур үзүүлэлт

амжилт ахицыг хэмжиж, хөндлөнгийн оролцоонд холбогдсон өөрчлөлтийг
тусгах буюу холбогдох талуудын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд туслах тоон болон
чанарын эсвэл хувьсах хүчин зүйл

Үр дүн

Нэг буюу түүнээс дээш үйл ажиллагааны дүнд хүрсэн, хүрч болох богино
эсвэл дунд хугацааны өөрчлөлт

Үр нөлөө

хөгжлийн үйл ажиллагаанаас гарсан, шууд ба шууд бус, зорилтот ба зорилтот
бус, эерэг ба сөрөг, анхдагч ба хоёрдогч урт хугацааны нөлөө

Гэрэл зураг: CECESMA
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Жишигүзүүлэлтүүд

Никарагуад зорилтот бүлэгт хамрагдаж буй хүүхдүүд
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Гэрэл зураг: Санжит Дас/Хүүхдийг Ивээх Сан

Энэтхэгийн Ражастан мужид хүүхдүүд уулзаж байна

II. Эцэг эх буюу асран хамгаалагчдын хандлага ба зан авирт гарах
өөрчлөлт
• Хүүхдийн эрх, хэрэгцээний талаарх ойлголтын түвшин нь нэмэгдэнэ
• Хүүхдийн эрх, хэрэгцээг мэдрэх түвшин нь илүү сайжирна
• Хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцаа нь сайжирна
• Хүүхдийн авьяас, ур чадварыг илүү сайн ойлгодог болно
• Хүүхдүүдтэйгээ зөвлөлдөж, тэдний санаа бодлыг харгалзан үзэхийг хүсдэг болно
III. Ажилтнуудын хандлага ба зан авирт гарах өөрчлөлт
• Хүүхдийн эрх, хэрэгцээг илүү мэдэрдэг болно
• Хүүхдүүдтэй харилцах харилцаа нь сайжирна
• Хүүхдийн авьяас, ур чадварыг илүү сайн ойлгодог болно
• Хүүхдийн оролцоог бэхжүүлэх амлалт илүү өгөх болно
IV. Оролцоог дэмжиж буй хөтөлбөрүүдэд гарах өөрчлөлт
• Хүүхдийн эрхийг илүү хүндэтгэхэд чиглэсэн зохион байгуулалт
• Эрх мэдлийг тохируулан хуваарилдаг болгохын тулд эрх мэдлийн тэнцвэрт байдлыг
эргэн харж, хяналтыг сулруулахыг албан хаагчид хүсдэг болно
• Нийтлэг тулгуур зарчмын дагуу бүх хөтөлбөрт хүүхдийн оролцоог бий болгоно
• Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүдэд хүүхдүүдэд тулгамдсан, эн тэргүүнд
шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа асуудлыг илүү бодитоор тусгана
V. Орон нутгийн хүрээнд гарах өөрчлөлт, үр дүн
• Хүүхдийн эрхийн талаар илүү ойлголттой болж, хүүхдүүдэд илүү хүндэтгэлтэй
ханддаг болно
• Хүүхдүүдийн байр суурь сайжирна

Хүүхдийн оролцооны дүнд тухайн хамтын нийгэмлэг, орон нутаг эсвэл улсын
түвшинд дорвитой өөрчлөлт гарсныг үд дүнгүүд нь илтгэнэ. Зорилгоосоо
хамаараад хөтөлбөрүүдийн үр дүн харилцан адилгүй ялгаатай гарна. Тухайлбал,
зарим хөтөлбөр нь хууль эрхзүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ухуулга
сурталчилгаа хийх зорилготой байхад, бусад нь орон нутгийн хөгжлийг хөхүүлэн
дэмжих, хэвлэл мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах, эсвэл сургуулиудын
орчинг илүү ардчилсан болгохыг хөхүүлэн дэмжих зэрэг зорилготой байж болох
юм. Зарим хөтөлбөрт хүүхдийн оролцоо нь арга хэрэгсэл болж байхад, бусдад нь
хүүхдийн оролцоо өөрөө үр дүн болно.
• Хүүхдийн оролцоо зорилго болохынхоо хувьд: Зарим хөтөлбөрт
хүүхдүүдийг оролцуулж байна гэдэг нь өөрөө хүссэн үр дүн юм. Нэг
хөтөлбөрийн зорилго нь тухайн орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэрүүдэд
нөлөөлөхийн тулд хүүхдүүдэд зориулан форум байгуулах байлаа гэхэд тэдний
оролцооны үр нөлөө, цар хүрээгээр үр дүн нь тодорхойлогдоно.Тухайлбал,
үүний дүнд хүүхдийн форум бий болгож, зургаан сар тутамд орон нутгийн
хурал, уулзалтад хандаж, гол баримт бичгүүдийг хүүхдүүдэд ээлтэйгээр
боловсруулахаар орон нутгийн засаг захиргаа амлалт өгч болох юм. Өөрсдөд нь
хамааралтай асуудлаар хэлэлцүүлэг хийж, шийдвэр гаргахад хүүхдүүд оролцох
боломжтой механизмаар хангасан эсэхээс хамаарч тухайн хөтөлбөрт хяналт
тавьж, үнэлнэ. Мэдээж хэрэг, нэгэнт ийм форум байгуулсан тохиолдолд хүүхдүүд
үүнийг амьдралдаа өөрчлөлт хийж, шинэ зорилго дэвшүүлж, төлөвлөгөө
гаргахдаа ашиглахыг хүснэ. Эдгээрийг нь мөн үнэлэх хэрэгтэй болно.Гэхдээ
эхэндээ зорилго нь форумаар дамжуулан оролцооны боломжийг бий болгох
байх бөгөөд ингэж байж үр дүнг нь тооцоолж, үнэлэх юм.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮН

ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭГ ХАМАРСАН ГАДААД ҮР ДҮН

• Оролцоо нь арга хэрэгсэл болохынхоо хувьд: Тэгвэл бусад хөтөлбөр
нь хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөж байгааг таслан зогсоох, охидын сургуульд
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг үр дүнд хүрэх зорилготой байж болно.
Хүүхдүүд хамгаалуулж, боловсрол эзэмших эрхтэй гэдгийг ухамсарлаж байгаа
нь энд үр дүн болж, үүнд хүрэхийн тулд хүүхдийн оролцоог арга хэрэгсэл
болгон ашиглаж байгаа юм. Үүний хүрээнд хүүхдүүдэд хамааралтай асуудлыг
эргэн тойронд сурталчилж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ асуудлыг
онцолж, судалгаа явуулж, олон нийтийг татан оролцуулах боломжтой. Ямар
өөрчлөлт гарсан талаар, тухалбал, борооны улиралд хүүхдүүд сургуульдаа
явах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд нэг гүүр барьсан талаарх нотлох баримтыг
цуглуулах нь хангалттай биш. Харин энэ өөрчлөлтийг хийхэд, тодруулбал, гүүр
барихад хүүхдүүдийн оролцоо байсан гэдгийг харуулахыг мөн хичээх хэрэгтэй.
Тиймээс мэдээлэл цуглуулахдаа энэ өөрчлөлт яаж гарсныг, үүнийг яаж хүлээж авч
байгааг оролцогчдоос та тодруулах нь зүйтэй. Жишээлбэл, хүүхдүүд судалгаа
хийсэн гэдгийг нотлох баримт бүрдүүлж, бороо орж байхад хэр олон хүүхэд
сургуульдаа явах боломжгүй байсныг баримтжуулж, гүүр барих шаардлагатай
байгааг орон нутгийн удирдлагуудад хэрхэн ойлгуулж, ятгаснаа харуулах
хэрэгтэй. Мөн орон нутгийн удирдлагууд асуудлыг нь удаан үл тоохгүй байхын
аргагүй болоход олон нийтийн санаа бодол, ихээхэн дэмжлэг хэр нөлөөлснийг,
хүүхдүүд асуудлаа нутгийнхаа хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүдээр амжилттай
онцлон харуулж, гүүр бариулахын тулд нутгийн удирдлагууддаа шахалт үзүүлсэн
үү? гэдгийг баримтжуулах нь чухал.

• Шийдвэр гаргахад хүүхдүүдийг оролцуулах хүсэл нэмэгдэнэ
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Хүүхдий эрх, шаардлагыг илүү мэдэрдэг
болсон

Хүүхэдтэй ярилцахыг эрмэлзэх болсон

Хүүхдийн дуу хоолойг сонсохын ач
холбогдлыг илүү ойлгодог болсон

Хүүхдийн чадварыг илүү мэдэрдэг болсон

Хүүхдийн эрхийг илүү ойлгодог болмон
Эцэг эх ба
ажилтнуудад

Үр ашиг, эрх мэдлийг мэдэрдэг болсон

Эрхийн талаарх ойлголт нь ахисан

Өөрийгөө үнэлэх ба өөртөө итгэх итгэл нь
сайжир-сан

Ур чадвар, мэдлэгтэй болсон

Гэрэл зураг: Майкл Теволде/Хүүхдийг Ивээх Сан

Хүүхдийн хувьд

Ямар үр дүнд хүрэхээ тухайн хөтөлбөрийнхөө эхэнд хүүхдүүдтэй хамтхан
тодорхойлохын тулд та үүнийг ашиглах хэрэгтэй. Зорилтууддаа хүрсэн эсэхээ үнэлж,
уг хөтөлбөрийг сайжруулахын тулд юуг өөрчлөх хэрэгтэй байгаагаа тогтоохын туд
хөтөлбөрийн явцад, төгсгөл хүртэл энэ хүснэгтийг та ашиглах боломжтой.

Зан авир ба хандлагын үр дүнг
хэмжих шалгуур

Холбогдох тал бүрийг хамруулсан хүүхдийн оролцоотой холбоотойгоор үр дүнг
хянаж үнэлэхэд танд туслахын тулд дараах хүснэгтүүдэд тайлбар бүхий бүдүүвчийг
өглөө.

Сөрөг өөрчлөлт/
оролцооноос үүдэх
хор хохирол

Ямар ч
өөрчлөлт
гараагүй

Мэдээлэл цуглуулахад тань тус болох олон зүйлсийг Товхимол 5-ыг харна уу!
• биеийн зураглал
• улаан, шар ба ногоон гэрлэн дохио
• өөрлөлтөд дүн шинжилгээ хийх хүүхдүүд
• бүтээлч илэрхийлэлтэй “хамгийн чухал ач холбогдолтой өөрчлөлт”-ийн
түүхүүд
• өөртөө итгэх итгэлийн үнэлгээ
• шийдвэр гаргах график
• улаан туузны мониторинг
• сургуульд хамрагдалтыг хянах

Үр дүнгүүд
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Хэрвээ хүүхдүүдтэй хамтран хэдийнэ хэрэгжүүлсэн ямар нэг хөтөлбөрийг хянаж,
үнэлэхээс илүүтэйгээр нэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа бол, ямар
зорилго дэвшүүлж, зорилгодоо амжилттай хүрсэн эсэхээ ямар жишиг, шалгуураар
үнэлэхээ шийдэх хэрэгтэй. Тухайлбал, насанд хүрэхээсээ өмнө хүчээр хэн нэгэнтэй
гэрлэж байгаа охидын тоог бууруулах, сургууль дээр хүүхдүүдийн бие махбодьд
хүрч шийтгэж байгааг зогсоох эсвэл хүүхдийн парламент байгуулах зорилго бүхий
хөтөлбөрт хүүхдүүд оролцохыг хүсч байж магадгүй юм.

Этоипийн Сомалийн бүсэд дүрвэгчдийн хуарангийн хүүхдийн төвд охид бүжиглэж
байна.
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Хүүхэд ба томчуудад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн
чухал ба тогтвортой
өөрчлөлт
Шуурхай өөрчлөлт гарсан
/зарим оролцогч талд л
өөрчлөлт гарсан/тогтвортой байдал дутагдалтай
Ямар ч
өөрчлөлт
гараагүй

Хүүхдэд тулгамдсан, чухал асуудлыг
тусгахын тулд хөтөлбөрүүддээ өөрчлөлт
оруулах болсон

Бүх салбарын хөтөлбөрт хүүхдийн оролцоо
бий болсон

Эрх мэдлийн тэнцвэрт байдлыг ажилтнууд
эргэн харахад ажилтнууд эргэн харахыг
хүсэх болсон

Орон нутагт, иргэдийн дунд хүүхдийн статус
сайжирсан
Орон нутгийн
оршин суугчдын
хувьд

Байгууллагуудад

Хүүхдийн эрхийг илүү хүндэтгэхэд чиглэсэн
зохион байгуулалтын соёлд өөрчлөлт гарсан

Сөрөг өөрчлөлт/
оролцооноос үүдэх
хор хохирол
Зан авир ба хандлагын үр дүнг
хэмжих шалгуур
Үр дүнгүүд
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Оролцооны үр дүнгийн талаар өөрийн олж мэдсэн зүйлдээ дүн шинжилгээ хийхэд
тань туслахын тулд бид Энэтхэгт болсон явдлын судалгааг (доорх хайрцгаас харна
уу) ашиглалаа. Дараах хүснэгтэд зөвхөн тайлбарлах зорилгоор болсон явдлын
судалгааг ашигласан юм.

Маккала Панчаят нь (хүүхдүүдийн орон нутгийн засгийн газар) хүүхдийн
хүрээлэл дэх архидалтыг бууруулахад оролцсон.
Энэтхэгийн Панчаятад /3500-10000 хүн амтай тосгодын төв/ архидалт бараг л
амьдралын хэвийн үзэгдэл болсон байсан бөгөөд тулгамдсан гол асуудлын нэг байсан
юм. Тэнд наймаачид архийг хүнсний ногоо, жимсний мухлагуудад, дугуйгаар, модны
дор гээд л хаа сайгүй янз бүрийн аргаар зөвшөөрөлгүйгээр борлуулдаг байв. Орон
нутгийн нийгэмлэг олон уулзалтын үеэр энэ асуудлыг хэлэлцсээр ирсэн боловч хэн
ч үүнд анхаарлаа онцгойлон хандуулдаггүй байжээ. Харин архидалт өөрсдийнх нь
болон тойрон хүрээлэгчдийнх нь хувьд хамгийн тулгамдсан томоохон асуудал бөгөөд
үүний улмаас орон гэрт нь зөрчилдөөн, хүчирхийлэл үүсч, өрхийн орлогоо алдаж,
сурах боломжгүй болж, хоол хүнсээр дутагдаж, өрөнд баригдаж, эрүүл мэндээрээ
хохирон өвчин хүрч, гэмтэж бэртэн, улмаар амь насаа алддаг болохыг Маккала
Панчаятын хүүхдүүдийн бүлэг судалгаа хийж тогтоожээ.
Хүүхдүүд судалгааны дүнгээ Грам Сабхагийн /тулгамдсан асуудлыг хүүхдүүд хөндөж,
холбогдох хүмүүстэй авч хэлэлцдэг тосгоны хүүхдийн зөвлөлийн уулзалт/ үеэр
танилцуулсан энэ асуудлыг төдийлөн анхаарч, хариу арга хэмжээ аваагүй байна. Энэ
нь хүүхдүүдэд хүнд цохилт болжээ. Ингээд Маккала Пагнаятын дараагийн хурлын
үеэр хүүхдүүд энэ асуудлыг дахин хэлэлцэж, өөрсдөд нь үйл ажиллагааны илүү сайн
төлөвлөгөө шаардлагатай байгааг ойлгожээ. Томчууд энэ асуудлыг ямар учраас үл
ойшоож байгаа шалтгааныг хүүхдүүд хэлэлцэж, “тэдний нүдийг нээх”-ийн тулд мөнгө
санхүүгийн талаас нь асуудлыг хөндөхөөр шийдсэн байна. Эхний алхам нь тоон
мэдээллийг цуглуулах байлаа. Хүүхдүүд өдөр бүр дэлгүүрүүдийн ойролцоо хаясан
архи, согтууруулах ундааны хоосон шил сав, уутыг бүгдийг нь цуглуулж, тоолдог байв.
Тэдний тогтоосноор, хүмүүс өдөрт дунджаар 300 шил архи хэрэглэдэг байжээ. Нэг
шил архи 11 рупий. 300 шил гэхээр 3300 рупий гэсэн үг. Сард 9900 рупий, жил 1188000
рупий архинд явдаг байсан нь эндээс харагдаж байна. Энэ бол нийтдээ 400-450-хан
хүн амтай жижигхэн суурингийн хувьд асар их мөнгө байсан юм. Эцэст нь хүүхдүүд
цуглуулсан бүх мэдээллээ Грам Сабхад танилцуулж, мэдээллийг хэрхэн цуглуулсан үйл
явцаа орон нутгийн иргэддээ тайлбарлахад тэд мэл гайхаж байжээ. Энэ тосгон ийм их
хэмжээний мөнгийг зөвхөн архинд зарцуулж байсан гэдэг хүмүүсийн санаанд багтахгүй
байжээ.
Мөн томчууд, өндөр албан тушаал хашдаг хүмүүсийн хэн нь ч энэ асуудлыг хөндөж,
ямар нэг арга хэмжээ аваагүйд, энэ асуудлын талаарх мэдээллийг хүүхдүүдээс сонсож
байгаадаа тэнд цугласан бүх хүн ичих шиг болжээ. Энэ асуудлыг нухацтай авч үзэж,
шуурхай, дорвитой арга хэмжээ авахыг олон нийт санал нэгтэйгээр холбогдох эрх
бүхий албаны хүмүүсээс шаарджээ. Ингээд архидалттай тэмцэх арга хэмжээний
эхний алхмын хүрээнд тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдээс бусад бүх эх үүсвэрээр
дамжуулан архи, согтууруулах ундаа худалдахыг хориглохоор шийдсэн аж. Мөн тусгай
зөвшөөрөлгүй дэлгүүрүүдэд, хүнсний ногоо, жимсний мухлагуудад, тэргэн дээр,
модон доор архи, согтууруулах ундаа худалдах хориотой гэсэн анхааруулгыг Маккала
Панчаят даруй гаргахаар шийджээ . “Архигүй” тосгонн болох зорилготойгоор орон
нутгийн улс төрчид ч архидалттай тэмцэх томоохон кампанит ажил зохион байгуулжээ.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮН

2 ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭГ ХАМАРСАН ГАДААД ҮР ДҮН
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Согтууруулах ундаагүй бүс болох зорилтыг нутгийн
удирдлагууд дэвшүүлсэн

Согтууруулах ундааны борлуулалт мэдэгдэхүйц буурсан

Хууль бусаар архи борлуулж байсан дэлгүүрүүдийг
албаны хүмүүс хаасан

Согтууруулах ундаа ар гэрийнхэд нь хор хөнөөлтэй
болохыг ятгаж ойлгуулсан

Нутгийн иргэдэдэд нөлөөлж, ятгаж сэнхрүүлсэн

Архи борлуулалтын түвшин өндөр байгаа талаар
тодорхой баримт гаргасан

Хууль бус архины түвшний талаар хүүхдүүд судалгаа
явуулсан

Ингэснээр хамрагдсан хүүхдүүдэд оролцоондоо илүү ач холбогдол өгч, үр дүнд
хүрэхэд нь мөн тусална. Тухайлбал, хүүхдийн оролцооны цар хүрээнд хийсэн дүн
шинжилгээ хүүхдүүд хөтөлбөрийн эхний шатаас эхлэн оролцох боломжтой байсан,
оролцооны орчин зөвлөлдөхөд хязгаарлагдмал байсан, илүү хамтран ажиллах
аргачлалыг хүүхдүүд хүсч байгаа зэргийг ойлгож мэдэхэд тус болж болох юм.
Ерөнхийдөө, тухайн үйл явцаар дамжуулан дараа дараагийн хөтөлбөрийг олж
авсан давуу тал дээрээ тулгуурлан илүү нарийн аргачлалаар явуулж, ямар нэг
алдаа дутагдал, сул талаа засахад илүү анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь танд хүүхдийн
оролцох эрхийг илүү хөхүүлэн дэмжихэд чиглэсэн үнэлж баршгүй мэдээллийг
өгөх боломжтой. Жишээлбэл, хүүхдийн авьяас чадвар, өөрийгөө үнэлэх, өөртөө
итгэх итгэлийг дээшлүүлэхэд оролцоо хувь нэмэр оруулсан гэдгийг нотлох
баттай баримтыг үнэлгээгээр дэлгэвэл энэ мэдээлэл нь сургууль дээрээ идэвхтэй
оролцогчид гэж хүүхдүүд хүлээн зөвшөөрөгдөх илүү боломжийг бүрдүүлэх
боломжтой билээ.

Ямар ч
өөрчлөлт
гараагүй

Хүчирхийлэл буурсан
гэсэн зарим нэг баримт
бий ч тогтвортой гэж
үнэлэхэд эрт байна

Шуурхай өөрчлөлт
гарсан /зарим
оролцогч талд л
өөрчлөлт гарсан/
тогтвор-той байдал
дутагдалтай

Хүүхэд ба томчуудад хүлээн зөвшөөрөгд-сөн
чухал ба тогтвортой өөрчлөлт

Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг хэмжиж, тооцоолох үйл явцаа
хэдийнэ хийж гүйцэтгэсэн бол, та яг юунд хүрсэн болон уг хөтөлбөрт тусгасан
зорилтууддаа хүрсэн эсэх талаар илүү тодорхой ойлголттой болох учиртай.

Согтууруулах ундааны зохисгүй
хэрэглээ, хүүхэд ба гэр бүл
дэх хүчирхийлэл, тэдэнд хор
хөнөөл учрах нь багассан

Орон гэр дэх
хүчирхийллийн хэргийг
буруулах

Согтууруулах ундааны
хэрэглээг бууруулах

Хууль бусаар архи
борлуулж буй дэлгүүрүүдийг хаах

Архидал-тын хамрах
хүрээний талаарх
ойлголтыг нэмэгдүү-лэх

Сөрөг
өөрчлөлт/
оролцооноос
үүдэх хор
хохирол
Хөтөлбөрийн зорилго

Зорилт

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ? товхимол 3

4 ДҮГНЭЛТ

Иракийн
дүрвэгсдийн хуаранд
амьдардаг охин
Дэлхийн хүүхдийн
өдрийг тохиолдуулан
зурсан зургаа бариад
зогсож байна.

Гэрэл зураг: Оливиа Зинзан/Хүүхдийг Ивээх Сан
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Ашигласан
endnotesэх сурвалжийн
жагсаалт
1
s Moses and g Urgoiti, Child Rights Education for Professionals (CRED-PRO), Pilot of the Children’s Participatory
Workshops, cape town, March 2008

Adapted from: k Heissler, Background paper on good practices and priorities to combat sexual abuse and exploitation
of children in Bangladesh, UniceF, dhaka, Bangladesh, 2001

2

see Child Protection: The Kotkai Experience, Save the Children, Pakistan and Child participation in camp management,
Kotkai Refugee Camp, save the children 2002
3

report of the independent expert for the Un study on violence against children, general Assembly, 61st session,
october 2006, A/61/299

4

5

children’s Parliament website: http://www.childrenparliament.in/index.html

committee on the rights of the child general comment no.12, the right of the child to be Heard, crc/c/
gc/12, July 2009. these basic requirements are, in large part, based on save the children’s Practice standards in
children’s Participation, 2005

6

the case study is adapted from a fuller account produced by the concerned for working children, india,
www.concernedforworkingchildren.org/

7

8

A panchayat is a cluster of villages with a population of approximately 3,500 to 10,000.

9

children’s village development council

the gram sabha is a children’s village council meeting with relevant officials where children raise issues that concern
them and their community.

10

11

equivalent to around Us$19,500
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР,
Introduction
ҮР
ДҮНГ ХЭРХЭН ХЭМЖИХ ВЭ?

Арга хэрэгслийн багц нь хүүхдийн оролцоог хэмжих үзэл баримтлалын үндэслэл, ХШҮ
хийх удирдамж, шаардлагатай мэдээллээ авахад хэрэглэх арга хэрэгслүүдийг багтаасан.
Шууд хүүхэдтэй ажилладаг байгууллагууд, хүүхдийн удирдлагатай, залуучуудын
удирдлагатай байгууллагууд, хүүхдийн оролцох эрхийг хангах үүргээ хэрэгжүүлэхээр
This toolkitажиллаж
looks at байгаа
how toтөрийн
monitor
and evaluate энэхүү
children’s
in
байгууллагууд
аргаparticipation
хэрэгслийн багцыг
хэрэглэж болно.
programmes, communities and in wider society. it is aimed at practitioners and
Арга хэрэгслийн
багц зургаан
товхимлоос
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children working
in participatory
programmes,
as wellбүрдэнэ.
as governments,
civil societyТовхимол
and children’s
seeking
to assess
strengthen
1–дorganisations
арга хэрэгслийн
багцын
тухай and
үндсэн
мэдээлэл, хүүхдийн оролцооны
тойм мэдээлэл
багтсан. Мөн ХШҮ-ний товч удирдамж, гол нэр томьёолол, холбогдох
children’s participation
in society.
эх сурвалжуудын мэдээллийг агуулсан.
The toolkit comprises six booklets:
Товхимол 2–т тухайн улс орон, нөхцөл байдалд хүүхдийг хүндэтгэх, хүүхдийн
Booklet 1:оролцоог
Introduction
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хангахprovides
орчин бүрдсэн
байдлыг
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хэрэгжүүлэх
the toolkit Үүнд:
was created and a brief guide to monitoring and evaluation.
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сурталчлан
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Booklet 2:а)Measuring
the creation
participatory
respectful
оронfor
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environment
provides a framework and practical tools to measure
children’s participation
in
their
community
and society.
Товхимол 3–т аливаа
орчинд хүүхдийн
оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг хэмжих
баримтлалын
суурийг
танилцуулна.
хүүхдийнofоролцоонд
Booklet 3:үзэл
How
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participation provides a conceptual framework for children’s participation and
introduces a series of benchmarks and tables to measure children’s participation.

цуглуулахад
зориуд
тохируулсан
байгаа. advice and
Booklet 6:мэдээлэл
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by young
were involved
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хэрэгслийн
багцыгpeople
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оролцоот
ХШҮ-нийand
үйлevaluating
ажиллагааг хүүхдүүд
болон бусад оролцогч
Booklet 4:Товхимол
A 10-step4–т
guide
to monitoring
children’s
талуудтай
10 алхамтyoung
удирдамж
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collecting data, documenting activities and analysing findings.
удирдамжийг оруулсан.
Booklet 5: tools for monitoring and evaluating children’s participation
Товхимол 5–д хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, үр дүнд ХШҮ хийх зорилгоор
provides a range of tools that you can use with children and young people, as well
хүүхэд, залуучуудтай болон бусад оролцогч талуудтай ажиллахад тохиромжтой арга
as other stakeholders.
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