“Залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах” төслийн товч танилцуулга
Төслийн зорилго:
Залуу эмэгтэйчүүдэд хувийн зохион байгуулалт, харилцаа, болон манлайллын
чадваруудыг олгосноор тэд өөрийнхөө хувийн амьдралыг зөв төлөвлөн зохион байгуулж,
нийгэм хамт олонтойгоо эерэг зөв харилцаа үүсгэн, зохицон амьдарч чадах чадваруудыг
эзэмшихээс гадна нийгэм хамт олныхоо дунд манлайлагч болон төлөвшинө.
Хугацаа:

2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ээс эхлэн 2012 оны 02 дугаар сарын 15 хүртэл
нийт 12 долоо хоног буюу 3 сар үргэлжлэнэ.

Үйл ажиллагааны хэлбэр ба агуулга:
“Залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах” энэ төсөл нь “Залуу эмэгтэйчүүдийн
хөгжлийн клуб” нэртэйгээр долоо хоногт нэг удаа, 2 цагийн хугацаатай зохион
байгуулагдана. Клубд нийт 12 удаагийн уулзалт болох бөгөөд энэхүү залуу
эмэгтэйчүүдийн бүлгийн уулзалтыг Чиглүүлэгч удирдана.
12 удаагийн клубын үйл ажиллагаа нь дараах сэдвүүдийн дор зохион байгуулагдана.
Үүнд:
1. Клубын зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалт
2. Өөртөө итгэх итгэл
3. Төлөвлөлт
4. Манлайлагч ба манлайлагчын үнэт зүйлс
5. Багаар ажиллах нь
6. Стрессийг зохицуулах
7. Эрсдэлтэй зан үйлүүд, түүнээс өөрийгөө хамгаалах /тамхи, архи/
8. Залуу эмэгтэйчүүдэд нөхөн үржихүйн өсөлт хөгжлийн талаар мэдлэг олгох
9. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрүүл ахуй
10. Дотны нөхөрлөл /үерхэл нөхөрлөл, болзоо/
11. Орон нутгийнхаа төлөө сайн үйлс бүтээх (ОНТСҮБ) үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулах
12. Хаалтын үйл ажиллагаа

“Их Монгол - Хөгжлийн клуб”
Бүртгэлийн анкет
1. Хувийн мэдээлэл:
1.1. Овог
1.2. Хүйс

Нэр
Төрсөн он сар өдөр:

оны

сарын

өдөр

1.3. Мэргэжил __________________
1.4. Гэрийн хаяг
1.5. Холбоо барих утас /

/ E-mail хаяг

8. Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр, утас:

/

/

2. Чиний хувь хүнийхээ хувьд тавьж буй цаашдын зорилго юу вэ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.. 3. Нийгмийн идэвхи оролцоо: Сайн дурын болон сургууль дээр хичээлээс гадуур үйл
ажиллагаанд оролцож байгаа байдал /ЕБС-даа хүүхдийн оролцооны чиглэлээр үйл
ажиллагаанд оролцож байсан бол энд оруулж болно/
№

Огноо

Үйл ажиллагаа/Чиний оролцоо

4. Өөрийн одоо сурч буй анги хамт олондоо нөлөөлөх болон “Их Монгол” сургуулиа
илүү оюутнуудад ээлтэй сургууль болгон хөгжүүлэхийн тулд чи юу юу санаачлан
хийхийг хүсэж байна вэ?
1.
2.
5. Хичээлийнхээ хажуугаар ажил хийдэг үү? Хийдэг бол ямар ажил вэ? /хэдээс хэдэн
цагийн хооронд/
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Танд баярлалаа

