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1

Бодлогын мэдэгдэл

Каритас Чех Репаблик (КЧР) нь эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглах нь олон хэлбэрийн
мөлжлөг, хүчирхийлэлд хүргэдэг ба хүргэсээр байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. КЧРийн ажилладаг орчинд хүмүүс янз бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаалж эрх чөлөө нь
хязгаарлагдахыг мэдрэх боломжтой байдаг. Ийм эрсдэл нь, ялангуяа, нийгмийн
хямралын үед улам ихэсдэг.
КЧР нь олон улсын хөтөлбөрийнхөө хүрээнд болон Бүгд Найрамдах Чех Улсад хүүхэд
болон эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчдийг аюулгүй бөгөөд хамгаалагдсан байлгахын тулд
бүхий л хүчин чармайлтаа дайчлан ажиллах талаар шийдэмгий байдаг. КЧР-ийн
зорилго нь хамгаалалтын бодлогын хувьд хамгийн сайн дадлыг ажиллуулах бөгөөд
ажиллаж байгаа эрх мэдлийн харьяалалд нь үйлчилж буй хууль зүйн удирдамжийг
хүлээн зөвшөөрөх явдал юм.

1.1

Бодлогын мэдэгдэл

Энэхүү байр суурийг илэрхийлэх мэдэгдэл нь Каритас Чех Репабликтай холбоотой бүх
хүмүүст хамааралтай бөгөөд үүнд цалинтай ажилтан, сайн дурынхан, удирдах
зөвлөлийн гишүүд, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, зөвлөхүүд, бусад гэрээт гүйцэтгэгчид
болон гадаадад болон Бүгд Найрамдах Чех Улс дахь манай хөтөлбөрийн зочид
хамаарна.
Энэхүү бодлого нь онцгой түншүүдээс бусад тохиолдолд КЧР-ийн түншүүдэд шууд
хамаарахгүй. Харин түнш байгууллагууд, санхүүжилтийн шаардлагын доод хэмжээний
дагуу, хамгаалалтын стандартыг хэрэгжүүлэх талаар шийдэмгий байх ба хүүхэд, эмзэг
бүлгийн насанд хүрэгчдийг мөлжлөг, хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлээс бүх үйл
ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах өөрсдийн бодлого, журмыг
боловсруулсан байх ёстой байдаг бөгөөд үүнд мөн КЧР-аас санхүүжилт авсан төслүүд
хамрагдана.

1.2

Удирдамж баримт бичиг

Хамгаалах ажлын талаарх бидний хандлагад дараах олон улсын тулгуур зарчим,
стандартыг удирдамж болгон ажилладаг: Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал (UHHR),
НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенц (UNCRC, 1989), НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан
гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (CEDAW, 1979) болон КЧР ажилладаг
улс орнуудын үндэсний хууль тогтоомж. Бид мөн "НҮБ болон НҮБ-ын бус ажилтнуудын
бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийллийг арилгах амлалтын мэдэгдэл" болон НҮБ-ын Ерөнхий
нарийн бичгийн даргын Бэлгийн мөлжлөг, бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалах тусгай
арга хэмжээний тухай эмхэтгэл (PSEA)(ST / SGB / 2003/13) 1 -ийн дагуу амласан
амлалтаа биелүүлэхийг зорьж байна. Эдгээр амлалт нь бэлгийн мөлжлөг,
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх (SEA), ийм үйлдэл гарсан тохиолдолд үр дүнтэй
хариу арга хэмжээ авах практик арга хэмжээг чухалчлан үздэг.

1.3

Хууль ёсны нийцэл

КЧР нь Бүгд Найрамдах Чех Улсад холбогдох Хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжийг
дагаж мөрддөг.
Улс орон бүр хамгаалалтын талаар өөрийн гэсэн хууль тогтоомжийн онцгой шаардлага
тавьсан байдаг, тухайлбал, эрүүгийн хууль, ажилд авсныг шалгах үйл явц, өгөгдөл
хамгаалах, тайлагнах протокол гэх зэрэг болно. Хэрэв уг бодлого нь тухайн орон
нутгийн хууль тогтоомжтой зөрчилдөх эсхүл зөрчих нөхцөл байдал үүссэн бол орон

нутгийн хууль тогтоомжийг КЧР-ийн дээд удирдлагын удирдамжийн дагуу дагаж мөрдөх
ёстой.
1.4

Тодорхойлол ба нэр томьёо

1http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/13
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Энэхүү бодлогын зорилгоор:
Хамгаалалт нь хүүхдүүд болон эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчдэд хохирол учруулахаас
урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой. КЧР нь манай төлөөлөгчид болон үйл ажиллагаа
нь хүүхдүүд, эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчдийн сайн сайхан байдлыг сурталчлах явдлыг
баталгаажуулах үүрэгтэй.
Хүүхэд гэдэг нь 18-аас доош насны хүн юм. Энэ нь тухайн улс орны орон нутгийн
тодорхойлолт, хууль эрх зүйн тодорхойлолтоос үл хамааран хүүхэд хэзээ насанд хүрсэн
болохыг тодорхойлдог. Хүүхдүүд хөгжиж буй чадавхи, насанд хүрэгчдээс хамааралтай
байдаг учраас нэн эмзэг байдаг гэдгийг бүх нийтээр сайн мэднэ. Энэ эмзэг байдлаас болж
хүүхдүүд ноцтой хүчирхийлэлд өртөж байсныг түүх гэрчилдэг.

Эмзэг насанд хүрэгчид гэдэг нь хүйс, нас, сэтгэцийн болон бие бялдрын эрүүл мэнд,
эсхүл ядуурал, тэгш бус байдал, нүүлгэн шилжүүлэлт, хямралын туршлага зэргээс
шалтгаалан ноцтой хохиролд өртөгдөх их хэмжээний эрсдэлтэй, 18-аас дээш насны
хувь хүнийг хэлнэ.
Хүчирхийлэл: өөр хүнд хор хохирол учруулах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл.
Хүүхэд хүчирхийлэхийг дараах гарчгийн дор авч үзнэ:
Бие махбодийн хүчирхийлэл гэдэг нь хүүхдийг цохих, өшиглөх, сэгсрэх,
шидэх, шатаах, түлэх, бусад хэлбэрээр хүүхдийн бие махбодид гэмтэл
учруулах зэрэг бодит эсхүл болзошгүй бие махбодийн гэмтлийг хэлнэ.
Сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг нь тодорхой үйл явдал эсвэл үйл явдлын хэв
маяг гэхээсээ илүүтэйгээр эцэг эх/асран хамгаалагч, хүүхдийн хоорондын
харилцаанаас үүдэлтэй байдаг. Энэ нь хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээ болох
энхрийлэл, хүлээн зөвшөөрөх, тууштай байдал ба аюулгүй байдлыг нь хангаагүй
нөхцөлд тохиолддог.
Үл тоомсорлох гэдгийг хүүхдэд хоол хүнс, хувцас хунар, дулаан, эрүүл ахуй,
оюуны өдөөлт, хяналт, аюулгүй байдал, насанд хүрэгчдийн хайр энэрэл,
анхаарал халамж дутагдсан учраас түүнд ноцтой хохирол учрах эсхүл
хөгжлийн доройтолд орох зэрэг үл ойшоох явдал гэж тодорхойлж болно.2
Бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг нь хувь хүн хүүхдийг өөрийн таашаал, бэлгийн
сэрэл эсхүл бусдын эдгээр мэдрэмжид ашиглахад тохиолддог. Хүүхдийн
бэлгийн хүчирхийллийн зарим жишээ гэвэл хүүхэдтэй бэлгийн харьцаанд орох,
хүүхдийг санаатайгаар хүрэж оролдох, доромжлох, бэлгийн эрхтэнг гаргах,
бэлгийн дур хүслийг төрүүлэх аливаа үйлдэл эсхүл хүүхдийн дэргэд дур хүслээ
хангах явдал юм. Хувь хүн ба 18-аас доош насны хүүхэд /залуучуудын хооронд
тохиолддог бэлгийн үйл ажиллагааг ямар ч нөхцөлд хүлээн зөвшөөрч
болохгүй бөгөөд үүнд хүүхэд өөрөө зөвшөөрсөн байна уу эсхүл насыг нь мэдэх
арагүй байгаагаас үл хамаарна. Энэ нь оршин сууж буй улс оронд
зөвшөөрөгдсөн наснаас үл хамаарна.
Мөлжлөг: эмзэг байдал, хүч чадлын хувьд ялгаатай эсхүл итгэлцлийн байдлыг
ашиглан мөнгө, нийгэм, улс төрийн ашиг хонжоо олох гэсэн бодит эсхүл оролдсон
үйлдэл. Үүнд бэлгийн мөлжлөг хамаарна.
Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт оруулах гэдэгт хүүхдийг биеэ үнэлэхийг шаардах, эсвэл
биеэ үнэлэхийг үйлдүүлэх, уриалах хамаарна. Үүнд порнографийг хадгалах, түгээн
дэлгэрүүлэх хамаарна.
Итгэл үнэмшлийг нь олж хүчирхийлэлд өртүүлэх гэдэг нь бэлгийн хүчирхийлэл,
бэлгийн мөлжлөг, хүний наймааны зорилгоор итгэл үнэмшлийг нь олж авахын тулд
хүүхэд эсхүл эмзэг бүлгийн насанд хүрсэн хүнтэй сэтгэл санааны холбоо тогтоох үеэр
тохиолддог. Ихэнх хүүхэд, эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчид өөрсдийнх нь итгэлийг нь олж

авч хүчирхийлэлд өртүүлсэн эсхүл тэдэнд тохиолдсон зүйл нь хүчирхийлэл гэдгийг
ойлгохгүй байж болох юм.

2

Дээр тодорхойлсны дагуу үл тоомсорлох нь хэн нэгний санаатай хүчирхийллээс бус хүнд ядуурал
ба/эсхүл нийгмийн зохих байгууламжийн дутагдлын улмаас КЧР-ийн ажиллаж байгаа олон улс орнуудад
түгээмэл байдаг. Уг тодорхойлолтыг хэрэглэхдээ
үүнийг анхаарч, тодорхой нөхцөл байдлын контекстэд нийцсэн байх ёстой.
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Шүгэл үлээх: КЧР буюу манай төлөөлөгчдийн гаргасан ноцтой буруу үйл ажиллагааны
талаар хэн нэгэн мэдэгдэх явдал, жишээлбэл, эрүүгийн гэмт хэргийн үйлдэл,
хүчирхийлэл эсхүл мөлжлөгийн талаар гаргасан асуудал.

2. Хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх
Энэ бодлогыг хэрэгжүүлж, хүүхэд, эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчдийг хамгаалах арга
хэмжээ авахын тулд аюулгүй байдлын соёлыг дэмжих, КЧР-ийн ажлыг гүйцэтгэх явцад
аливаа хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх талаар хэд хэдэн журмыг хэрэгжүүлж байна.

2.1

Аюулгүй ажилд авах

КЧР нь аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг авч үзэхийн тулд ажилтнууд болон
төлөөлөгчдийг сонгон шалгаруулах үйл явцад зохистой алхамууд хийгдсэн байхыг
хангадаг.
-

-

Эрүүгийн бүртгэл/Мэдүүлэг: Тухайн тухайн иргэний зөвшөөрлийн үндсэн дээр
цагдаагийн байгууллагын бүртгэлд эрүүгийн хэрэгт холбогдож байгаагүй гэсэн
мэдээллийг үндэсний цагдаагийн байгууллагаас энэ журмын дагуу гаргах
шаардлагатай журам. Бүгд Найрамдах Чех Улсад зөвхөн серрацийн албан
тушаалд Эрүүгийн мэдүүлэг шаардлагатай. Бусад хүмүүсийн хувьд КЧР нь
хавсралтад байгаа Мэдүүлгийн маягтыг ашигладаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
авахын тулд Хөдөлмөрийн нөхцөлийг үзнэ үү. Энэ үйл явцын гэрээ байгуулахаас
өмнө хийж дуусгасан байх ёстой.
Гэрээ: Хамгаалах бодлого, Ёс зүйн дүрэм, Бодлогын тунхаглалын маягтыг бүх
гэрээнд хавсаргаж, КЧР-т ажиллаж эхлэхээс өмнө бүх шинэ ажилтан эсхүл
төлөөлөгчдөд илгээнэ. Гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө ажилтан эсхүл
гуравдагч талуудаас Ёс зүйн дүрмийг хүлээн тухай авсан ба Зан байдлын
дүрэмд гарын үсэг зурахыг хүснэ (Хавсралт 1-3-ыг үзнэ үү)

2.2

Мэдлэг ба сургалт

Бүх ажилтнууд болон үйл ажиллагаанд хамрагдсан бусад этгээд хамгаалалтын
стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх үүргийнхээ талаар мэдэж авсан байх нь нэн чухал юм.
Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвараар ажилтнууд
хангагдсан байхын тулд дараах санаачлагыг практикт нь хэрэгжүүлж эсхүл
боловсруулдаг байх ёстой.
Бүх шинэ ажилчдад зориулсан КЧР-ийн танилцуулга хөтөлбөрийн хүрээнд Ёс зүй
дүрэм ба Зан байдлын дүрмийг заана.
Бүх ажилтан, төлөөлөгчид Хамгааллын бодлого ба дагалдах удирдамж баримт
бичгийн хамаарал, үр нөлөөний талаарх мэдээллийг ажлын байрандаа авдаг
бөгөөд туршилтын хугацаа нь дуусахаас өмнө Хамгааллын талаар шалгалт өгөх
ёстой.
Хамгааллын асуудал хариуцсан гол хүмүүс болон хүүхдийг хүчирхийллийн хэрэгт
буруутгасан эсхүл үүнд хариу өгөх үүрэгтэй хүмүүсийг тэдний үүрэг, хариуцлагын
талаарх тусгай сургалтанд хамруулна;
Хөтөлбөрт оролцогчдод КЧР гэж ямар байгууллага болох, хэрхэн санал гомдол
гаргаж болох талаар шаардлагатай бүх мэдээллийг өгөхийн тулд хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхэд анхаарах мэдээлэл, харилцааны стратегийг боловсруулж байна.
Бодлогын баримт бичгүүдийг Англи, Чех эсхүл бусад холбогдох хэл дээр авах
боломжтой.
Хамгааллын бодлого, маягттай холбогдох бүх баримт бичгийг КЧР-аас хуваалцаж
буй диск дээрээс авч үзэх боломжтой болно.
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2.3

Эрсдэлийн үнэлгээ ба Аюулгүй программчлал

Мөлжлөг, хүчирхийлэл зэрэг хамгааллын асуудлуудыг бүх эрсдэлийн үнэлгээ,
хөтөлбөрийн менежментийн үе мөчлөгүүдэд хамруулсан байх ёстой бөгөөд бүх үйл
ажиллагааг аюулгүй, нэр төртэй явуулах нөхцөлийг хангах ёстой.

2.4

Зураг авахад онцгойлон анхаарах зүйлс

Хөтөлбөрт оролцогчдын түүх, зураг дүрсийг авч ашиглахын тулд тэдний зөвшөөрлийг
авах хэрэгтэй; боломжийн хэрээр уг зөвшөөрлийг бичгээр авсан байна.
Зохисгүй, эрхэнд халдсан зураг дүрсийн талаарх аливаа санал гомдлыг даруй
тайлагнаж, бүртгэх ёстой.
Хүүхдүүд цөөхөн хувцас өмсдөг улс орнуудад зураг сонгохдоо маш болгоомжтой
хандаарай.
Бичлэг хийж авсан дүрс нь үйл ажиллагаанд төвлөрсөн байх ёстой бөгөөд хэрэв
боломжтой бол хувь хүмүүс гэхээс илүү бүлэг хүүхэд байвал зохино.
Гэрэл зурагчид, видео бичлэг найруулагчид хараа хяналтгүйгээр хүүхдүүдтэй
цагийг өнгөрүүлэх эсхүл хүүхдүүдэд ойрхон байж болохгүйг анхааруулах ёстой.

2.5

Түнш сонгох ба дэмжлэг үзүүлэх

КЧР нь түншүүдийг сонгож, хамтран ажиллахдаа хамгааллын хамгийн наад захын
стандартыг хэрэгжүүлэх талаар хамтын амлалттай байхын тулд зохих шаардлагатай
алхам хэрэгжүүлдэг бөгөөд байгууллага нь эдгээр стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд
зохих арга хэмжээ авдаг. Түншлэлийн санхүүжилтэд тавигдах нэг чухал шаардлага бол
түнш байгууллага нь тогтоосон хугацаанд Хамгааллын бодлогыг газар дээр нь
боловсруулж, ажилчдынхаа суурь шалгалтыг хийдэг байх ёстой.

2.6

Гэрээт хэлэлцээр

2.6.1 КЧР-ийн ажилнууд ба зөвлөхүүд:
КЧР-тай хамтран ажиллахаар эсхүл түүний төлөө ажиллахаар гэрээ байгуулсан бүх
хүмүүс энэ бодлогыг ойлгосон байх шаардлагатай бөгөөд уг бодлогын талаарх
Тунхаглалд гарын үсэг зураж, Ёс зүйн болон Зан байдлын журмыг хүлээн авч
танилцсан тухайгаа илэрхийлж, Эрүүгийн ял шийтгэлгүй эсхүл өмнө ял эдэлж
байсан талаар Өөрөө гаргах мэдүүлгийн маягтуудыг бөглөсөн байх ёстой. КЧР-ийн
ажилтан энэхүү бодлогыг дагаж мөрдөх тал дээр доголдол гаргасан тохиолдолд энэ
нь Хөдөлмөрийн нөхцөлд заасан КЧР-ийн Сахилгын журмын дагуу авах засан
залруулах арга хэмжээнд хүргэж болзошгүй юм. КЧР-ийн төлөөлөгч нь энэ бодлогыг
дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд гэрээг цуцлахад хүргэж болзошгүй.
2.6.2 Албан ёсны зочид:
КЧР-ийн хөтөлбөрүүдэд зочлогчид, дэмжигчид, сайн дурын ажилтнууд,
хандивлагчид эсвэл сэтгүүлчид КЧР-ийн хүүхэд хамгаалах стандартыг дагаж
мөрдөх ёстой. Бүх зочид эдгээр стандарттай урьдчилан танилцсан байх
шаардлагатай.
2.6.3 Түнш байгууллагууд:
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Хамгааллын шилдэг дадлын стандартыг хангах хамгийн КЧР-ийн наад захын
шаардлага нь түншүүдтэй байгуулсан буцалтгүй тусламжийн бүх гэрээ,
хэлэлцээрийн нэг хэсэг болсон байдаг. Түнш байгууллагыг санхүүжүүлэх,
түншүүдтэйгээ харилцаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлэх шийдвэр нь уг бодлого болон
КЧР-ийн буцалтгүй тусламжийн тухай хэлэлцээрт тусгагдсан хамгааллын
стандартыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхээс хамаарна.

3 Үүрэг роль ба үүрэг хариуцлага
Үүрэ
г
роль
ажилтан
Бүх нар
урьдчилан
сэргийлэх,

Үүрэг хариуцлага
ба

Бүх менежерүүд

Хүний
нөөц
бусад ажилтнуудыг
ажилд
Мөлжлөгийг тэг
хүлцэл бүхий
га
Төлө зр
өлөг ы
чийн н
тэргүүн
(ТГТ)

Офисын
ажилтнууд (ОА)

3.1

Бодлогыг хэрэгжүүлж, төлөөлөгчид
хариу арга хэмжээ авах талаар хамгааллын шилдэг
туршлагыг
ажилдаа нэвтрүүлсэн болохыг баталгаажуулах.
Ажилтан нарыг дэмжиж, хамгааллын стандартыг
хэрэгжүүлж,
мониторингийн хяналт тавих систем, журам үйлчилдэг
болохыг
хангах. Хэрэв шаардлагатай бол дотоод шалгалт хийх.
КЧР-ийн бүх ажилтнууд болон холбогдох
авахад төлөөлөгчид КЧР-ийн Бэлгийн хүчирхийлэл,
үл тэвчих зарчмыг баримталж буй эсэхийг
баталгаажуулах.
Тухайн улс орон дахь офист гарч буй асуудлаас
урьдчилан сэргийлэх,
хариу арга хэмжээ авах Бодлогод нийцсэн систем, журам
үйлчилж байгаа эсэхийг баталгаажуулах ба үүнд
Хамгааллын асуудал хариуцсан ажилтанд шилжүүлэх
асуудал хамаарна.
Хамгаалалтын стандартад нийцсэн систем, журам
боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ уг Бодлогын хэрэгжилтэд
хяналт тавьж, мониторинг хийдэг байх.

Мэдээллэх үүрэг

КЧР-ийн бүх ажилтнууд болон төлөөлөгчид мөлжлөг эсхүл хүчирхийлэл гарсан сэжигтэй
тохиолдлыг КЧР-ийн төлөөлөгчийн газрын шаардлага, томилолтоор ажиллаж буй
багийн эсхүл тусгай түншийн Шүгэл үлээсний дагуу мэдээлэх үүрэгтэй.

КЧР нь мөлжлөг, хүчирхийллийн талаарх санал гомдол, таамаглалын менежмент
хийхдээ нууцыг чандлан сахиж баталгаажуулах тал дээр шийдэмгий байна.
КЧР нь таамаглал нь үндэслэлтэй бөгөөд үнэнч шударгаар мэдэгдсэн асуудлыг
мэдээлэхэд бүх хүмүүсийг хамгаалахыг хичээх болно. Хэрэв аль нэг хувь хүний
эсрэг хорлон санаатай санал гомдол гаргасан нь батлагдсан бол энэ нь Сахилгын
журмын дагуу холбогдох засан залруулах арга хэмжээнд хүргэх бөгөөд ажлаас
халах хүртэл арга хэмжээ авна.

3.2

Түнш байгууллагууд

Олон улсад болон Бүгд Найрамдах Чех Улс даяар КЧР нь түнш байгууллагуудтай
түншлэлээр болон үүгээр дамжуулан ажилладаг. Үүнд үндэсний болон олон улсын
ТББ, нийгэмлэгт түшиглэсэн бүлгүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамрагдсан
байдаг.
КЧР нь түншүүдийг сонгож, хамтран ажиллахдаа хамгааллын хамгийн наад захын
стандартыг хэрэгжүүлэх талаар хамтын амлалттай байхын тулд зохих
шаардлагатай алхам хэрэгжүүлдэг бөгөөд байгууллага нь эдгээр стандартыг дагаж
мөрдөхийн тулд зохих арга хэмжээ авдаг. Үүнийг Хамтран ажиллах тухай гэрээ
зэрэг гэрээт хэлэлцээрт тусгасан байна.
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Хэрэв зохих хянан шалгалтын дараа дараах зүйлийн талаар ноцтой эргэлзээ үүссэн
тохиолдолд КЧР нь түншлэлд орох эсхүл түншлэлийг үргэлжлүүлэх боломжгүй
болж мэднэ. Үүнд:
Хамгааллын стандарт, практикийг сахих талаар түнш амлалт гаргах,
хэрэгжүүлэх чадваргүй байх;
Тавигдаж буй асуудлын талаар зохих сахилгын арга хэмжээ авах түншийн
чадавхи, хүсэл эрмэлзлээс шалтгаалах.
Түнш байгууллагууд нь хамгааллын бодлого, журам боловсруулсан байх КЧР-ийн үүрэг
биш. Гэсэн хэдий ч КЧР нь түншүүддээ эрсдэлийг тодорхойлох, түншүүдээ хамгаалах
бодлого, журмыг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад нь дэмжлэг
үзүүлэх болно.

КЧР нь олон жилийн турш хамгааллын практикийг ерөнхийд нь сайжруулах
чиглэлээр ажиллаж ирсэн бөгөөд энэ нь тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц гэдгийг
хүлээн зөвшөөрч, бидэнд хийх ажил бий гэж үздэг. Байгууллагууд хамгааллын
стандартыг хэрэгжүүлж эхлэхийн тулд хамгааллын бодлого, журам боловсруулахад
нь цаг хугацаа шаардагдана гэдгийг бид бас ойлгодог.

3.3

Туслалцаа ба лавлагаа протокол

КЧР-ийн ажилтны зүгээс үйлдсэн байж болох SEA-ийн хэрэг гарсан тохиолдолд,
мөн хохирогч/амьд үлдэгсдэд яаралтай мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор
КЧР нь лавлагааны системийг бий болгосон юм. Дагах ёстой КЧР-ийн
протоколуудыг КЧР-ийн Туслалцаа ба Лавлах Стандарт Үйл Ажиллагааны Журамд
тайлбарласан болно.

4 Лавлагаа бичиг баримт
Ёс зүйн дүрэм
Зан байдлын дүрэм
Санал гомдол барагдуулах механизм
Шүгэл үлээх механизм
Ажиллах нөхцөл/Ажилтнуудын зохицуулалт
Худалдан авалтын гарын авлага
Аюулгүй байдлын гарын авлага
Сургалтын бодлого
Туслалцаа ба лавлагаа протокол

4 Товчлолын жагсаалт
КЧР

Каритас Чех Репаблик

5 Хавсралтын жагсаалт
Хавсралт 1: Хамгааллын бодлогуудын талаарх тунхаглал
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Хавсралт 2: Дүрмүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэл
Хавсралт 3: Өөрийн мэдүүлгийн маягт
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