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САЙН ДУРЫН
АЖИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ

Сайн дурын үйл ажил нь өөрийн цаг зав,
мэдлэг, ур чадварыг хувь хүн, байгууллага,
хэсэг бүлэг хүмүүст туслахын тулд зориулж
хариу нэхэлгүй, цалин хөлс шаардалгүй,
өөрийн хүсэл зорилгоор оролцож бусдын
тусын тулд, тэдний аз жаргал сайн сайхны
төлөө хийж буй үйл хэрэг юм.



Манай төвийн сайн дурын
идэвхтэн болсоноор ямар

давуу талтай вэ

Улирал тутам эрхлэн гаргадаг ном
товхимолыг нэг удаа үнэгүй авах 

Жил бүр уламжлал болгон зохион
байгуулдаг ахмадын өдөрлөг,
тэмцээнүүдэд баг ахлан оролцох,

Төвөөр үйлчлүүлэх

гэх мэт олон давуу талтай бөгөөд
манай төвөөс зохиож буй бүхий л
үйл ажиллагаанд сайн дурын
идэвхтэн таныг хамгийн түрүүнд
мэдэгдэж, хамруулах болно. 



• Нийгмийн идэвхтэй байж ганцаардлаас урьдчилан
сэргийлнэ
• Үүрэг хариуцлагатай болно
• Илүү урт насалдаг
• Стресст бага өртдөг
• Зүрхний шигдээс тусах магадлал нь багасдаг
• Идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байна
• Өөрийгөө мэдрэх мэдрэмжтэй болно. 

• Бусадтай сурсан эрдэм, ур чадвараа хуваалцана.

• Оршин амьдарч байгаа нийгэмээ мэддэг болно.

• Иргэнийхээ үүргийг биелүүлэх боломжтой болно.

• Мэргэжлийн ур чадвараар бусдад тус дэм болно.

• Бусдад сайнаар нөлөөлөх
• Шинэ зүйл суралцах
• Найз нөхөд хамаатан садандаа туслах
• Өөртөө итгэлтэй болох
• Өөртөө сэтгэл хангалуун болох
• Шинэ найз нөхөдтэй болно
• Зугаатай хөгжилтэй байх
• Хэн нэгэнд туслах
• Өөрт буй ур чадвараа хий дэмий мөхөөхгүй
• Үргэлж сайн сайхан сэтгэгдэлтэй байх
• Өөрийн нийгэмд эзлэх байр сууриа олж мэдэх
• Хамт олонтой болох 

• Ур чадвараа хөгжүүлэх зэрэг олон ач холбогдолтой.

САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ОРОЛЦСОНООР ТА

СУДАЛГААГААР МӨН САЙН ДУРЫН АЖИЛ ХИЙХ НЬ ЭРҮҮЛ
МЭНДЭД САЙНААР НӨЛӨӨЛДӨГ НЬ БАТЛАГДСАН БАЙНА. 



8/31 - 9/30
9/30 - 10/25
10/31 - 11/20
11/20 - 12/20

САЙН ДУРЫН
АЖИЛТАН БОЛООД ЮУ

ХИЙХ ВЭ

Дээр дурдсан хугацаануудад хөтөлбөрийн
хүрээнд айлуудаар зочлон гэрийн эргэлт
хийх ба сайн дурын ажилтан та зөвхөн
улаанаар тодруулсан өдрүүдэд л 2 удаа
хөтөлбөрт хамрагдсан настны мэдээллийг
биднээс болон ӨЭМТ-өөс авч яван настны
хэрэгцээг үнэлнэ.

Хэрэв та зөвшөөрвөл утсаар холбогдон
эргэлт хийх өдрийг таньд мэдэгдэнэ. 



Урьдчилж эрүүл мэндийн үнэлгээ
хийгдсэн 57 настны гэрээр очиж
настантай уулзах ба сайн дурын
идэвхтний бөглөх "Настны хэрэгцээг
үнэлэх хэсэгт" асуумж аван тэмдэглэл
хөтөлж, эргэлтийг гарын үсэг, он сараар
баталгаажуулна.

Мөн асуумж авсан настанд сэтгэл зүйн
дэмжлэг үзүүлээрэй.



ZOOM АППЛИКЕЙШН
ХЭРХЭН АШИГЛАХ

ВЭ

Коронавируст халдвар

(COVID-19) цар тахалтай

холбоотойгоор аль болох

гадуур явахгүй гэртээ

байхыг зөвлөж байгаа тул

сайн дурын идэвхтний

сургалтыг интернет ашиглан

цахимаар явуулахаар

шийдсэн билээ. 

АЛХАМ 1. Интернет хөтөч ашиглан Zoom.us хаягийг бичин орно. 

АЛХАМ 2. Sign up гэсэн хэсгийг дарж и-мейл хаяг ашиглан
шинээр бүртгэл үүсгэнэ. 

АЛХАМ 3. Бүртгүүлсэн и-мейл хаяг руу баталгаажуулах мейл
явуулсан тул орж шалгаад нэвтрэх боломжтой болсон гэсэн үг
юм. 

АЛХАМ 4. Компьютер эсвэл гар утсан дээрээ zoom татаж
суулгаад шинээр үүсгэсэн хаягаараа нэвтрэн, ашиглахад илүү
хялбар болно. 



Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цаг үеийн
мэдээллийг доорх фейсбүүк цахим

хуудас болон вебсайтаас авах
боломжтой

Геронтологийн үндэсний төв



gerontology.mohs.gov.mn хаягаар
орон "коронавируст халдвар"

цэснээс мэдээлэл авна



ХОЛБОО БАРИХ
Улаанбаатар хот, СБД, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж,
Геронтологийн үндэсний төв байр
Утас: 11-350802
88021868 - Ч.Одгэрэл
90092010 - Д.Болор
99022753 - Л.Сарантуяа
И-мэйл: info@gerontology.mohs.gov.mn
Фэйсбүүк хуудас: Геронтологийн үндэсний төв


