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Салбар клубын үйл ажиллагаа
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 Жендэрийн салбар клуб
◦ Байгуулагдсан огноо: 2020.05.14

◦ Гишүүдийн тоо: 18 /11 байгууллага/

◦ Удирдах зөвлөл: 7 гишүүнтэй

◦ Ахлагч: Г.Төмөрчулуун

 “Ахисан түвшний Жендэрийн дүн шинжилгээ
(Ахисан түвшний ЖДШ+)” сургалт
◦ Зохион байгуулсан удаа Танхимаар 3, цахимаар 2

◦ Хамрагдсан ТАХ 700 гаруй



“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

хангах” дэд хөтөлбөр

 Явцын үнэлгээ

◦ Хугацаа: 2020.05.01-25

◦ Гүйцэтгэгч: “Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөл” ТББ
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Голлох үр дүн 2017 он 2020 он

Бодлогын бичиг баримт,

төлөвлөлтийг жендэрийн

асуудлыг тусгасан байдал
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Орон нутгийн хөтөлбөрүүдэд

дүн шинжилгээ хийлээ

 Аймгийн хэмжээнд 26 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Дээрх

хөтөлбөрүүдийн жендэрийн мэдрэмжтэй болсон эсэхэд үнэлгээ

хийсний үр дүнд зарим хөтөлбөрүүдийг салбар тус бүрээр нь нэгтгэж,

шинэчлэн боловсруулсан хөтөлбөрт Жендэрийн клубын гишүүдийн

санал бодлыг тусгасан. Тухайлбал: “Бөхийн спортыг дэмжих

хөтөлбөр”, “Тэмээ дэд хөтөлбөр” гэх мэт.
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“Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт”-ийн тогтолцоог орон нутгийн 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх жишгийг бий 

болгох дэд төсөл
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• Харилцан ойлголцлын санамж 

бичиг: 2020.05 сар

• Хэрэгжих хугацаа: 2020.07-

2021.07 сар

• 3 удаагийн 5 өдрийн вакум 

сургалт: 74 ТАХ

• 24 багийн 26 бичил төсөл

• Тайлагнал:

СЯ, ЖҮХ



 Тус сургалтад Дорнод аймгийн Жендэрийн
клубын бүх гишүүд хамрагдаж, бичил
төслүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

 Хоёр дахь удаагаа Канадын зөвлөхийн
зөвлөмжийн дагуу сайжруулалт хийж байна.
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 15 удаагийн сургалт – 358 ТАХ

 Мэдээлэл, анхан шатны ойлголт авсан

иргэдийн тоо- 1000 гаруй
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Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх мэдлэг олгох сургалт
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 “Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих” төслийн үйл

ажиллагааг эхлүүлсэн

– Мэргэжлийн эмч нарын эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд 14-17 насны

1598 хөвгүүдийг хамруулсан

– Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг аймгийн Орон

нутгийн хөгжлийн сангаас 30,0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн.

 “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих” хөтөлбөрийг

боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн

мэдүүлээд байна.

– Санхүүжилтыг 130,0 сая төгрөгөөр төсөвлөн хүргүүлээд байна.

ЭРЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮЗҮҮЛДЭГ БОЛЛОО.
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Эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхдэд чиглэсэн

сургалтууд зохион байгууллаа.

“Бага насны хүүхдийг 

хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлж, хамгаалах мэдлэг,  

чадвар олгох” сургалт 

“Жендэрт суурилсан 

хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх мэдлэг олгох” сургалт

14 цэцэрлэг

160 гаруй эцэг, эх

9 сургуулийн 50 сурагч - Үе 

тэнгийн сургагч багш



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА!
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