
“Ахиллис Монгол” НҮТББ-ын
2018 оны Үйл ажиллагааны 

тайлан 



Зорилго 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг спортоор спортоор 

дамжуулан өөртөө итгэх итгэл амьдралын чанарыг 

сайжруулах 

• Олон нийтэд хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх 

нийгмийн ухамсар хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 

• Нийгэмд тустай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 

нэгж болон иргэдийг сурталчлах

зорилготой бөгөөд дараах 2018 онд доорхи 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.



Ахиллис Монгол клуб

Гүйлтийн спортоор дамжуулан осол, гэмтэл, хавдар болон бусад өвчин эмгэгээс болж бие махбод, сэтгэл санааны бэрхшээлтэй 

тулгарч яваа хүмүүст туслах, амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэх,  

ХБ алхагч/гүйгч бэлтгэх, гадаад дотоодын марафонд бэлтгэж оролцуулах, 

ХБ-ийн талаарх олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх, туслах хүрээллийг өргөжүүлэх. 

Клубын гишүүд:
Осол, гэмтэл, хавдар болон 
бусад өвчин эмгэгт өртөж 
эмчилгээ хийлгэсэн, 
эмчилгээний дараах үеэ даван 
туулах чин эрмэлзэлтэй, 
спортоор хичээллэх сонирхолтой 
ХБ хүмүүс. 
ХБ хүмүүст туслах хүсэлтэй, 
цаашлаад ХБ тамирчны хөтөч
болох зорилготой дэмжигчид

Клубын үйл ажиллагаа:
• “Гайхамшигт Бямба 

гариг” - 7 хоног бүрийн 
уулын алхалт.

• “Даван туулагчдын гүйлт” 
– Жил бүрийн 5-10-р сард 
7 хоног бүрийн Мягмар, 
Пүрэв, Бямба гаригуудад 
өглөөний 6:00-7:00 гүйлт.

• Марафонуудад оролцох 
• Нью-Йоркийн марафонд 

оролцох баг тамирчдын 
бэлтгэл.



Ахиллис хүүхэд: сургуульд суурилсан 

хөтөлбөр 

Зорилго:  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийг спортоор дээшлүүлэх 

Үр дүн: Нийт 321 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдэд сэтгэл санааны болон эд 

материалын дэмжлэг үзүүлэв. 

Сургуулийн 

нэр 

Ахиллис 

сургалтанд 

хамрагдсан 

багш

Сурагчдын 

тоо

Сурагчдын 

цуглуулсан 

дундаж зай

25-р сургууль 5 28 1-10 км

29-р сургууль 5 111 1-21 км

55-р сургууль 2 109 1-10 км

63-р сургууль 1 15 1-10 км

70-р сургууль 2 26 2 км

116-р сургууль 1 32 1-21км

Нийт 16 321

Цуглуу

лсан 

зай

тоо Бэлэг

1 км 37 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж

2км 96 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+гүйлтийн

дэвтэр

5км 52 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+усны сав

8км 9 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+ахиллис

хүүхэд даавуун үүргэвч

10км 15 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+ахиллис

хүүхэд даавуун үүргэвч+ гүйлтийн дэвтэр

15км 8 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+ахиллис

хүүхэд даавуун үүргэвч+ гүйлтийн

дэвтэр+солонгос үүргэвч+үлгэрийн ном+усны сав

21+

км

11 Фудволк+энгэрийн дугаар+батламж+ахиллис

хүүхэд даавуун үүргэвч+ гүйлтийн

дэвтэр+гүйлтийн дэвтэр



Даван туулагч

Зураг. Хэрэгжүүлсэн үйл явц

Зорилго:  хөхний хавдрын улмаас мэс засал 
хийлгэсэн эмэгтэйчүүдийн сэтгэл түгшүүрийг 
бууруулах, хувийн арчилгааг сайжруулах, хэрэгтэй 
мэдээ, мэдээллээр хангах, хандлага өөрчлөх
Хамрагдсан хүний тоо: 60

Үр дүн:  Хамрагдсан 
эмэгтэйчүүдийн сэтгэл 
түгшүүрийг буурч, өвчин даван 
туулахтай холбоотой мэдээ, 
мэдээллээр хангагдаж, хандлага 
өөрчлөгдсөн байна. 



Ахиллис Багачуудын гүйлт-2018 
Ангилал

Шагнал

5-6 нас

эр/эм

7-9 нас эр/эм 10-12 нас эр/эм 13-15 нас эр/эм Тусгай

ангилал

хөгжилтэ

й гүйлт

энгийн бэрхшээл

тэй 

энгийн бэрхшээл

тэй

энгийн бэрхшээл

тэй

бэрхшээл

тэй 

Алт - 2 2 2 2 2 2 1

Мөнгө - 2 2 2 2 2 2

Хүрэл - 2 2 2 2 2 2

Нийт 36 хүүхэд тус бүр өргөмжлөл, медал, ивээн тэтгэгчийн бэлэг авав.  Оролцсон хүүхэд бүр энгэрийн

дугаар, цэвэр ус, банана, гэнэтийн ослын даатгалд даатгалд бүртгэгдсэн байна. Харин ангилалдаа түрүүлсэн

хүүхдүүд алт, мөнгө, хүрэл медаль болон ивээн тэтгэгчдийн гарын бэлэг авлаа. 

Үр дүн: 350 хүүхэд 
оролцов.  Үүнээс 173 нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
сурагчид байв.



Марафон аялал

НЬЮ-ЙОРКИЙН МАРАФОН – 2018

2018 оны 11-р сарын 4-ний өдөр болсон 

Нью-Йоркийн 48 дахь удаагийн 

марафонд

Ахиллисийн 7 тамирчин, 10 хөтөч, 1 

тамирчин, нийт 18 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй баг 

тус бүр өөрсдийн зорилтот хугацаандаа 

замаа дуусгасан амжилттай оролцоод 

ирэв.

1. Б.Батзориг, 3:07:41, 

2. Л.Батхишиг, 3:52:53, 

3. Л.Ганзориг, 4:54:35, 

4. Д.Төмөрхүү, 5:18:10, 

5. Д.Мөнхчимэг, 5:31:12, 

6. Н.Туяацэцэг, 5:59:39,

7. Г.Одонтунгалаг, 6:09:59

8. Г.Наранбаатар, гар дугуйгаар 3:00:55.

Зорилго: Олон нийтэд үлгэр жишээч, 
өөрийгөө дайчилдаг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн түүхийг хуваалцах, 
роль модел бий болгох 



Ягаан туузны алхалт-2018 

Зорилго: эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын урьдчилан 
сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн ач холбогдол,  хавдраар 
өвчилсөн ч эдгэрдэг гэдгийг олон нийтэд таниулан 
сурталчлах.  

Нийт алхагчид тоо 350+ 

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 

зөвлөгөө -50+

 Эмэгтэйчүүдийн үргүйдлийн

үнэ төлбөргүй зөвлөгөө-150+

 Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэгт

үнэ төлбөргүй хамрагдах

эрхийн бичиг-45

 Нийт 30 хүнд спиннигийн 

тэмцээнд хамруулж ялагч 3 

хүнд сургалтийн эрхийн бичиг 

өгсөн

 Сэтгэлзүйн сорилоор өөрийгөө

тодорхойлуулах үйлчилгээ -30 

хүн

 Зориулалтын автомашинтай-

явуулын эмнэлэгт- хөхний ЭХО

нд - 20 

 50 000 төгрөгний ЭХО 

шинжилгээ, зөвлөгөөг 30 хүнд 

үнэгүй өгсөн



Итгэл найдвар, Боломж-УБ бүх 
нийтийн марафон, гүйлт-2018

Зорилго: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг чадваржуулах спортын төслүүдэд 

хөрөнгө босгох, олон нийтэд нөлөөлөх, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн 

нэгж, байгууллагыг алдаршуулах 

Оролцогчдын тоо: 1334
Хөгжлийн бэрхшээлтэй: 91
Дэмжигч спонсорууд: 30+ 
Сайн дурын ажилтнууд: 350+ 



Санхүүгийн тайлан

д/д Орлого Хаанаас Дүн /төгрөгөөр/

1 Ахиллис Хүүхэд хөтөлбөр АНУ дахь Монголчуудаас хандивласан. 11,005,410 

2 Марафон аялал
Гадны болон дотоодын Хандивлагчдаас

34,749,832 
3 Даван туулагч 11,807,432 

4 Ахиллис Клуб 1,745,952 

5
Итгэл найдвар боломж
марафон

Гүйлтийн хураамж 12,231,080 

НИЙТ 71,539,706 

д/д Зарлага Тайлбар Дүн

1
Ахиллис Хүүхэд 
хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанд

Нийслэлийн 6 дүүргийн Тусгай сургуулиудын хүүхдүүдийн
хөгжилд

8,553,298 

2 Багачуудын гүйлт Үйл ажиллагааны зардалд 2,452,112 

3 Марафон аялал
Хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдыг АНУ-ын Нью Йоркын

марафонд оролцоход зориулсан Онгоцны тийз, байр, 
хоолны зардал

34,700,000 

4 Даван туулагч
Хавдар судлал болон 3 дугаар эмнэлэг дээрхи гэнэтийн 

осолд өртсөн иргэдэд
11,500,000 

5 Ахиллис Клуб
Гайхамшигт бямба гараг, Хамтдаа алхацгаая клубын үйл 

ажиллагаанд
4,500,000 

6
Итгэл найдвар боломж
марафон

Марафоны үйл ажиллагааны зардалд 9,468,100 

НИЙТ 71,173,510 



Баг бүрэлдэхүүн

“Ахиллис Монгол ОУБ” НҮТББ-ын Удирдах зөвлөлийн
даргаар Д.Төмөрхүү /Хаяг: Улаанбаатар хот, СБД, 1 хороо, 
35-11 тоот/, Гүйцэтгэх захирлаар О.Саранчулуун /Хаяг: 
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11 хороо, Цэцэг хотхоны 
46Е-27 тоот/, Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Ө.Очбаяр 
/БЗД, 18 хороо, 41-45 тоот/, Менежерээр Б.Батзориг /БЗД, 
5 хороо, 28-366 тоот/ нар тус тус үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгууллаж ажиллаж байна.

Утас: 99039680, 94992001, 99544407

Тайлан гаргасан:
Гүйцэтгэх захирал                               О. Саранчулуун


